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ORAH- 153  1754  fol.001 
  
 
 Voor Boonen en Schrassert Schepenen bekenden Jacob Berentsen 
 en Fennitje Jans Egtel. in eenen vaste en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft, gecedeert en getransporteert aan Burgem. Jan 
 Apeldoorn en Elisabeth van Kolck Egteln. en haaren erven haar 
 huijs en erve in den Oosterwijck naast de plaats van Aaltje Logen 
 Wed. van Corn. Lubbertsen en het huijs van de Kinderen van Grietje 
 Michelsen, zal. soo als ’t selve thans bij haar selfs bewoont word 
 sulx voor eene summa van tweehondert gulden, soo kooperen van Com- 
          \moesten/ 
 paranten    mogten hebben wegens twee gevestigde Capitalen en daar op 
 verlopen interessen, en Comparanten bekenden daar mede van de 
 voorseide Coopspenningen ten vollen voldaan en betaalt te sijn en 
 beloven het voorseide Huijs te wagten en wahren kommervrij als 
 erfkoops regt is, onder verband van hare personen en goederen. 
 Actum den 2 Meij 1754. 
 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerden Henrik Corne- 
 lisz. als meerderjaerige Soon, en Wijnick Stevensen van Dasselaar en Ellart Tromp 
 als Voogden van Steven Cornelisz. en Megteld Cornelisz. onmondige 
 kinderen en Erfgen. van wijlen Cornelis Hendriksen en Aaltje Stevensen 
 van Dasselaar in leven Eheln., vermogens speciale resolutie en autho- 
 risatie van de Magistraat dezer Stadt de dato den 19 Maart 1753 en 
 verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop op den 16 Febr. 1754 
 publijk te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen en te 
 transporteren aan Jan van Raalten en Hilletje Raijens Egteln. en 
 haaren erven een Hof in het steegje aan de Nijptang naast den 
 hof van Adam van Luijk en den hof van Peter Kerssen, zoo als 
 deselve steegwaarts in van een grooter Hof is afgedeilt, en gestelt op 
 een ord. Verpond. van agt stuijvers, voor een summa van 167 guld. 
 daar van Comparanten bekenden voldaan te sijn. Belovende 
 mitsdien voors. hof te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt ( de verpond. over ord. 1752 en 1/7 extr. 1753 ) daar van af te 
 doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 3. Meij 1754. 
 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Comparanten in maniere voors. 
 te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen en te transpor- 
 teren aan Cornelis Timmer en Maria Offenberg een Camp Lants 
 met eenig houtgewasch, gelegen voor in Hierden bij ’t Spaansche 
 Paard langs het pad, groot ongeveer een mudde Saaijlants, naast 
 Eijbert Engelenburg ter eenre en Reint Lubbertsen ter andere 
 zijden ( sijnde aan Verkoperen Ouders voor tienderij verkogt en 
 waarvan sij zedert haare besitting nooit tiend hebben gegeven ) 
 doende jaarlix in ord. verpond. f 1-1-4 en geevende een thins aan de 
 Rekenkamer ad tien stuijv. 2 penn. geregistreert in ‘t Elburger Thinsb. 
 fol. 202 alsmede een uijtgang of stedigheit van een Schepel rogge 
 aen Cornelis Conink, ende sulx voor een summa van f 215-:-: 
 waar van verkoperen en transportanten bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende oversulx voors. perceel land te wachten 
 en wahren kommervrij en allen voorpligt ( de verpond. 
 over den jaare Ord. 1752 en ¼ Extr. 1753 en alle andere lasten 
 over 1753 inclusive) daar van af te doen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum 
 den 3 Maij 1754. 
 
 
 Voor De Meester en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden 
 burgen als voorvanks regt is, Dr. David Penninck en Evert 
 Wesenhagen voor ’t Erfhuijs van Jacob Wesenhagen; des be- 
 loofden Arnoldus Claas en Maria Wesenhagen, kinderen 
 en Erfgen., den voorn. burgen te vrijen als regt is. Actum 
 den 6 Maij 1754. 
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 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is, Dr. Huijb. Martin. Bon , Scholtis, en Franck 
 van Voorst, Ontfanger des Ampts Ermelo, voor het Erfhuijs van 
 Juffer Hillegunda Suijck, laatst Wed. van Willem Blom; des beloofde 
 Juffr. Wilhelmina van Barnevelt Wed. van de Scholtis Walburg mut. 
 Secr., als eenige en universele Erfgen., de voorn. Burgen te vrijen als 
 regt is. Actum den 7 Maij 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Oosterbaan Schepenen bekenden Andries Wulsen en 
 Elisabeth Prijs Egtel. ende Albert Wulven voor sig en haeren erven 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt 
 deses te cederen en te transporteren aen de Heer Pilgrom Dirk Wolfsen, 
 Lieut. van de Cavallerij, en sijnen erven een Hof gelegen aan het Raam- 
 bleekje bij de Smeepoorter gragt, naast Peter van Nunspeet en agter 
Een transport van Jan Bosma aen kooper selfs, doende in ord. verpond. 16 st. voor een summa van 225 gld. 
aen Andries Wufsen, zie daar van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende mitsdien 
fol. 174 fso voors. hof te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt ( de 
 verpond. soo verre sij betaelt kan worden ) daar van af te doen, als erf- 
 koops regt is; onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 9 Maij 1754. 
 
 
de Erfgen. van Juff. Alberta Voor Boonen en Schrassert Schepenen bekenden Jonas Samuels van 
v. Dompseler magtigen Baren en Sara Nathans Egteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop 
den Lt. Clemens Averrang op den 10 Sept. 1753 te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen 
om den peind tegens Lamb. en te transporteren aen Jan Bosman en Catharina Mull Eheln. ofte haeren 
Uijttenmerk ter executie erven een Huijs en erve staende alhier in de Kerkstrate naast het huijs 
te leggen cum potest. subst. van haar Comparanten van de Erfgen. van Lambertus Blauws Wed. aan- 
d.9.Maij 1754. gekogt, en sulx voor een Summa van f 17-10-: waar van de Comparan- 
 ten bekenden ten vollen voldaen te sijn. Belovende oversulx ’t voors. 
 huijs op een ord. verpond. ad 3-3-12 ten allen tijden te wachten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt (de verpond. over ord. 1752 en 1/7 Extr. 
 1753 en het heerdstedegelt tot ult. Jun. 1754 inclusive) daar van 
 af te doen als erfkoops regt is; onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum den 10. Meij 1754. 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Aaltjen 
 Morgenstar Wed. van wijlen Jan van den Swaarden, swak na den 
 lichaeme, dog hare redenen, memorie en verstand wel hebbende 
 en gebruijkende, en verklaarde in overweginge genomen hebbende 
 de sekerheidt des doods, en onseekere tijde en uijrhe van dien, uit 
 eijgen vrije wille en onbedwongen gemoede te hebben gemaakt 
 ende geordonneert haar testament en uijterste wille in manie- 
 ren als volgt. Beveelende eerstelijk haar ziele uijt den lichaeme 
 scheidende, in de grondelose barmhertigheid Gods, en haere lichaeme 
 de aerde ter Christelijke begraevinge, verklaerende vooraf te 
 revoceren, casseeren, dood ende te niete doen alle voorige testa- 
 menten, codicillen ende alle andere dispositien van uijterste wille 
 hoe die ook genaamt ofte waar die ook voor dato deses ge- 
 maakt ofte gepasseert soude mogen sijn. Haare wille en begeerte 
 is dan mits desen, dat haare geheele nalaatenschap sal komen 
 op haer Nicht Margarieta Morgenstar Wed. van wijlen Christiaan 
 Klopper, stellende deselve aan als haare universeleErfgenaam 
 van alle haare effecten, niets uijtgesondert, hoe deselve ook 
 souden konnen genoemt werden ( geene uijtgesondert ) met uijt- 
 sluijtinge van alle haere verdere vrienden. Begeerende 
 nogtans dat haer universele Erfgenaam Margarieta Morgen- 
 star voornt. binnen ses maenden na haar overlijden sal 
 uijtkeeren tot een legaat aan Garritjen Sprenkelink en aan 
 Jan Sprenkelink, Suster en Broeder, ijder een summa van twee 
                                   hondert 
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 hondert guldens, sijnde dit all het gene dat haare voorsz. 
 Erfgenaem sal behoeven uijttekeeren. Tot Executeur en 
 exacte uijtvoerdiger van dese haare laatste wille, nomineer- 
 de en stelde sij Comparante aen de Hr. en Mr. Anthonij Wakker 
 met sodaane ampele en generale magt als daer toe nodig sal 
 sijn, speciaal mede om een ander te mogen benoemen of te 
 assumeren, welke deselve kragt en magt sal hebben, als of hij 
 door haar Comparante selver was benoemt geworden, ook soo- 
 danig dat deselve, des noods sijnde, weder een ander sal mogen 
 aanstellen in alles met sodane ampele magt als Executeurs in 
 rechten is competerende. All ’t welke met attentie bij haar 
 geexamineert sijnde, en versekert wesende dat sij Comparante 
 hier toe gegronde redenen hadde, soo betuijgde, certificeerde 
 en verklaerde mits desen haere wil en begeerte te sijn, dat 
 deese haare dispositie na haaren doode effect sorteren sal als 
 testament, legaat, codicil, of soo en als hetselve na regten 
 best sal kunnen bestaan, met imploratie van allle faveuren 
 die de regten aen Testamenten verleenen, daerom te niet doende 
 all het geen hier tegens mogte sijn. Actum Harderwijck den 
 28 April 1754. get. et geseg. en alhier geregistreert den 
 14 Meij 1754. 
 
` Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden Geertje Arnts 
 Wed. en mede als Boedelhouderse van Wijgman Roelofs Engelenburg, mits- 
 gaders Marten Aeltsen en Aertje Wijgmans, Roelof Wijgmans en Willemtje 
 Wijgmans, te samen Kinderen en Erfgenaemen van Wijgman Roelofsen 
 Engelenburg voorn., dewelke bekenden boven voorgaende drie dissinete 
 vestenissen, de eerste in dato den 9 October 1750 ad ……………   1350--:-- 
  de tweede in dato den 31 Jaruar. 1752 ad ………………………--     300--:-- 
 de derde in dato 25 Maij 1752 ad …………………………………….     350--:-- 
                          dus tesamen bedraegende  …………………………f 2000-:-: 
 nu nog wederom uijt handen van Jan Arntsen en Engeltje Beerts Egtelieden 
 tot demping van haare boedelschulden te hebben opgenomen en in presentie 
 van Peter Jansen, der voorn. Kinderen Oom, in baaren gelde ontfan- 
 gen een summa van vijfhondert Car. guld. ad 20 st. het stuk  -  f 500-:-: 
 van welke summa van 500 gl. sij beloofden aen bovengen. Jan Arntsen 
 en Engeltje Beerts Egetelieden en haaren erven jaarlix te sullen betalen 
 een rente van vier gelijke guldens van ijder hondert. Die sal continue- 
 ren te loopen tot dat het voors. capitaal ad 500 gl. in goed silver- 
 gelt gerestitueert sal sijn, ’t welk alle verschijnsdagen (heden over een 
 jaar de eerste) zal mogen of moeten geschieden, wanneer d’opsage 
 daar voor een vierdeel jaars te voren gedaan sal wesen, voor welk Capitaal 
 renten en bij wanvoldoeninge te vallen kosten de Comparanten tot 
 speciaal onderpand stelden haar erve en goed den Engelenburg cum 
 annexis in Hierden gelegen, zoo en als sij buijten de in den jaare 1750 
 verkogte percelen aan sig hebben behouden en besitten, deselve onder- 
 werpende de parate executie, buijten forme van ordinaris proces en  
 daar en boven verwillekeurende alle haere gerede goederen, van de kragte 
 desselfs door Heeren Schepenen na genoegen onderrigt sijnde. Alles 
 met renuntiatie van alle exceptien en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijck den 15 Meij 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Apeldoorn Schepenen compareerden onsen Mede- 
 Raadsvriend den Heere Mr. Heribert van Westervelt, Heere tot 
 Essenburg, Curator van de Provinciale Academie alhier, ende Mr. 
 Johan Schrassert, Scholtis en Secretaris deser Stadt, in qualiteit 
 als Voogden van Juffer Johanna Wolfsen en soo veel nodig of dienstig 
 Juffer Johanna Wolfsen selfs, als haare meerderjaerigheid heb- 
 bende bereikt, dewelke bekenden volgens een wedersijds ondertekent 
 coopscontract van den 3 Dec. 1753, in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen 
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 en te transporteren aan den WelEd. Hooggel. Heere Theodorus Schel- 
 tinga SS Theol. Professor in de Geldersche Academie binnen dese Stadt 
 en Vrouwe Odilia Suffrida Poutsma Egtelieden en haeren erven, een Huijs 
 staande in de Donkerstrate deser Stede, naast het Huijs van de vrouwe 
 Douairière van Ploschwitz (Wed. Dr. van Cooth) ter eenre en het Kerk- 
 straatje ter andere zijde, met desselfs erve en schuure daer agter, schietende 
 tusschen de Beek en voorsz. Kerkstraatje, ende aen de Vrouwenstrate 
 bijkomende, mitsgaders het Huijsje in de Vrouwenstrate naast de schuur 
 en op den hoek van het Kerkstraatje voorn., aan bovengen. Juffer Jo- 
 hanna Wolfsen uijt haeren ouderlijken boedel bij Magescheidinge toege- 
 deilt geworden, doende in ord. verpond. gelijk bekent is en voorts met 
 alsulke lasten van Beek als anders daar op van ouds gestaen hebbende. 
 Zullende kooperen daar bij mede behouden all ’t gene in voorsz. Huijs en 
 erve nagel- en anders vast is, zoo als ’t selve thans bij kooperen bewoont 
 en gebruikt word, uitgesondert de schilderij in de schoorstede op de 
 kelderkamer der bovengen. Juffers Vader en Tante verbeeldende, als 
 mede de leggende plaat aldaar, een Linnenkast en een andere kast, 
 mitsgaders de kleerschuijten. Zulx voor een summa van drie duijsent 
 en vijfhondert caroli guldens hollands vrijgelt, waar van de Compa- 
 ranten bekenden voldaan te sijn in volgenden wijse: dat de Heere en 
 Vrouwe kooperen op heden aan Juffer verkooperse hebben in contant 
 geld betaalt een summa van duijsent en vijfhondert Car. guldens, ende 
 de overige tweeduijsend guldens ten haaren laste hebben gehouden ten  
Copie deses in plaats van effecte van eene personale obligatie onder verband van haere personen 
een aparte obligatie aan de en goederen. met belofte vandaer om jaerlix aan bovengenoemde 
juffer Wolfsen overgegeven Juffer Johanna Wolfsen of haeren erven te sullen betalen een rente 
 van vier guldens van ijder hondert, onder speciale conditie, dat het 
 selve Capitaal ad twee duijsent gulds. niet sal mogen werden opgeseit 
 of opgeeist binnen den tijd van tien jaaren, maar dat de interesse 
 geduijrende deselve tien jaaren haeren loop zal houden sonder eenige 
 aftrek op verminderinge, uijt wat hoofde sulx ook zou mogen zijn, 
 welke rente sal beginnen te loopen van 1e Maij 1754 en zoo vervolgens 
 van jaar tot jaar, na verloop van welke tien jaaren het aan 
 parthijen ten wedersijden vrij sal staen het Capitaal alle jaar een 
 vierdeel jaers voor den Verschijndag op te eijsschen of op te seggen 
 om ter aenstaender verschijndage erlegt te mogen of te moeten worden, 
 op welke personele obligatie in voege voorsch. de Heere en Vrouwe 
 kooperen, mede præsent, hebben gestipuleert en deselve alsoo stipulate 
 manu op sig genomen, en bovendien aangenomen om, wanneer sulx ge- 
 vordert sal mogen worden, voor Capitaal, rente en kosten nader per- 
 soneel of reël verband te sullen præsteren. Blijvende renderen de Huijren 
 van het verkogte perceel V. Meij 1754  verscheenen tot profijte van 
 Juffer verkoperse, die daar tegen sal moeten betalen en suijveren de 
 verpond ord. 1753 en Extraord. 1754 ende het eerste halve jaar 
 Haerdstedegeldn. 1754 volgens huijrenrcedule. Eijndelijk beloofde 
 deselve Juffer verkoperse, geassisteerd als boven, het verkogte en 
 getransporteerde perceel te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder ver- 
 band van haar persoon en goederen, met submissie als na regten. 
 Edog 50 pen. en kosten des Transports tot kooperen lasten. Actum 
 den 15 Meij 1754. 
 
 
 Voor Boonen en Oosterbaan Schepenen heeft Margarita Mor- 
 genstar Wed. van Christiaan Klopper (in desen soo veel nodig ge- 
 assisteerd met Dr. Antonij Wakker) in qualiteit als universele 
 Erfgenaam ex testamento van wijlen haar Moeij Aaltjen Morgenstar 
 Wed. wijlen Jan van den Swaarden, overleden den 11 deser maant 
 zoo veel nodig of dienstig tot voldoeninge van deser Stads wille- 
 keuren het Erfhuijs en Erfuijterschap van de voornoemde Aaltje Mor- 
 genstar omni meliori modo verburgt kragt deses; (willende ten  
                                  dien      
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 dien eijnde voor alle bewijstelijke schulden te betalen ende vervol- 
 gens te voldoen all ’t gene ijmant in gemene op ’t Erfhuijs te spreken 
 heeft, tot Burgen Hendrik Verhagen en Jan Wittop, genoegsaam ge- 
 goedet, dewelke præsent sijnde daar voor haar persoon en goederen 
 hebben verbonden ten effecte als na regten; en heeft de Comparante 
 den voorsz. haare Burgen wegens dese burgtogt wederom belooft te 
 indemniseren en schadeloos te houden, de super stipulando. Actum den 
 16 Maij 1754.  
 
 
 Voor deselve Schepenen magtigde deselve Comparante Dr. Antonij Wakker 
 om uijt de naam en van wegens de Comparante waar te neemen alle 
 haare saaken (so in als buijten regten) tam agendo quam patiendo 
 contra quoscunque voor aller Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten en 
 die te vervolgen tot derselver uijteijnden toe, haar huijs alhier staande 
 te verkopen en daar van behoorlijke opdragt te doen,gevestigde 
 Capitalen en losse renten op te seggen of te verkopen, penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, de onwillige debiteuren, ’t nodig is, 
 te stellen, voorts t’ accorderen, transigeren en generalijk alles te doen 
 en verrigten ’t gene de Constituante selfs præsent wesende zou kunnen 
 mogen of moeten doen, al wierde schoon tot het een of andere 
 een speciaalder volmagt gerequireert, welke sij verklaarde mits 
 dese gegeven te hebben, id que cum protestate substituandi et sub clau- 
 sulis ratihabitiones indem mutatis idraris que de jure solitis. Actum 
 den 16 Maij 1754. 
 
 Voor Boonen en Pronck Schepenen der Stadt Harderwijck compa- 
 reerde Juffer Helena Susanna Eding pro se en als erfgenaam van 
 haar Suster Antonetta Engelberta Eding, geassisteerd met 
 Michiel Lonkepein als desselfs hier toe gekoren Momber, en ver- 
 klaarde haar beswaart te vinden over sodaane Sententie als 
 tussen haar Comparante ter eenre en Salomo Heimans pro se en 
 q.q- Hendrina Heimans en Johanna Heimans, alle tesamen 
 kinderen en mede Erfgen. van Heiman Heimans en Maria Lorria 
 ter andere zijde op den 13 Meij 1754 bij dit Stadsgerigte is 
 ergaen, en dat sij oversulx (salve] honore dominorum judicum 
 van die selve appelleerde, doende sulx kragt ende mits desen, 
 aan den WelEd. Hove van Gelderland, ten sulken eijnde en ef- 
 fecte als na regten, en heeft de Comparante tot voldoeninge 
 der Ordonnantie op de Appellen voor boete van een onver- 
 moedelijk quaad Appel geconfigureert de summa van 50 gln. 
 oock heeft deselve tot Borge voor de kosten van het Appel ver- 
 bonden alle haare gerede goederen en daar en boven nog haar 
 kleinste Hof, voor dese Stadt gelegen, haar eigendomlijk toe- 
 behorende, waar van de Comparante behoorlijke registrature, 
 acte in forma en insinuatie deses aan den parthij heeft ver- 
 sogt, soo sulx behoort. Aldus gedaen en gepasseert den 20 Meij 
 1754. Geinsinueert eod. dia en geregistreert.                                      
   
`Attestatie van de consanguiniteit van Voor Pronck en H. van Westervelt loofden 
Johanna van Putten en Grietje en Henriken  wierden burgem, als voorvanks regt is, 
Buitenhuijs door Jan Bot van Luijck en                 Evert Manus en Wouter Willems voor ‘t  
Jan Santbergen; mitsgaders volmagt                    Erfhuijs van Juffrouw Susanna Ducla; 
van Aart Mulder en Johanna van Putten               des beloofde Jonkvrouwe Helena Peltro 
en Hannes Vermeer en Grietje Buitenhuis            nella van den Clooster, als testamentaire 
caverende voor Henrik Buitenhuijs, op                 Erfgen. de voorn. burgen te vrijen als 
Aart van Broeckhuijsen ter bevordering                 regt is. Actum den 24 Maij 1754. 
van d’Erfnis van Margaretha van Putten in amplissima forma, cum potest. substit. 
  den 22 Maij 1754.  
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 Voor Schrassert en Holthe Schepenen compareerde Hermina van 
 Hierden, Wed. Boedelhouderse en Tugterse van wijlen Andries van 
 Asselt, en verklaarde ter voldoeninge van deser Stads willekeuren 
 voor sodaene Tugt als door dode van haar Man Andries van Asselt 
 voorsz., vermogens testamentaire dispositie op den 1 Sept. 1727 voor 
 d’ Heeren Jacob Schrassert en W. Elspeet binnen dese Stadt gepasseerd, 
 voor Burgen ter steden Tijs Jansen en Lubbert Staal,gelijk deselve deed  
 kragt deses, dewelke præsent sijnde daar voor haare personen en goederen 
 verbinden, en sulx ten allen sodane effecte waar toe een tugtverbur- 
 ging na willekeuren deser Stadt en na regten wert gerequireert. En 
 heeft de Comparante voorts haar Burgen belooft te indemniseren en 
 in alles schadeloos te houden, de super stipulando. Actum den 29 Meij 1754. 
 
 
 Voor Pannekoeck en De Meester Schepenen bekenden Hermannus 
 Lunterbosch en Lubbertus Bunskerken Diaconen in tempore der Stadt 
 Harderwijck, met toedoen van den Heeren Overprovisoren van het Armen 
 Weeshuis, op den 24 Oct. 1753 in het openbaar te hebben verkoft en 
 oversulx kragt deses te cederen en te transporteren een Huijs staande 
 in de Vullerstrate naast de schuur van Jacob Wesenhagen, tot hier 
 toe bij Henrik Petersen bewoont, en aan voorsz. Godshuijs vervallen, 
 aen Jan Henrik van Galen en Judia Santbergen Egteln. en haere 
 Erven voor een summa van 70 Car. Gl., daar van Comparanten 
 bekenden voldaen te zijn. Belovende mitsdien hetzelve Huijs te wagten 
 en wahen kommervrij en alle voorpligt daer van af te doen als erf- 
 koops regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 
 20 Meij 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerde Niesje Moojen 
 Wed. van den Prof. Albertus Huijsman, dewelke bekende wegens opgeno- 
 men en ter leen ontfangen penn. opregt en deugdelijk schuldig te sijn 
 voor haar en haeren Erven aan Juffer Aleida Wolfsen en haeren 
 Erven een summa van 500 Car. glns. van 20 st. holl. den gulden, daar 
 van sij beloofde jaarlix te betalen een rente van vier gelijke guldens 
 van ijder hondert, welke rente haeren loop zal houden tot dat het 
 voorsz. Capitaal gerestitueert zal zijn, welke restitutie alle jaar 
 op den verschijndag (heden over een jaar de eerste) zal mogen of moeten 
 geschieden, wanneer daar van een vierdeel jaars tevoren van de 
 eene of andere sijde behoorlijke denuntiatie zal wesen gedaan. Voor 
 welk Capitaal, renten en bij wanvoldoeninge daar over te vallen 
 kosten, sij Comparante specialijk verbond en tot onderpand stelde 
 haar Camp, van den Heer Lansel aangekogt, gelegen in desen 
 Schependom voor aan in de Santsteeg en van agteren aan de Lijksteeg. 
 daar de Hr. van Westervelt ter eenre en de Hr. Oosterbaan ter 
 andere zijden aangelandt zijn. Tot verdere wahrschap en securiteit 
 (nadat sij van de kragt van dien door Schepenen geinformeert 
 ware) verwillekeurende haare gerede goederen. Met renuntiatie 
 van alle exceptien, insonderheit die van ongetelden gelde en submis- 
 sie als na regten.  Actum Harderwijck den 27 Meij 1754. 
 
 
 Henrik Timmer magtigt sijn Soon Jan 
 Timmer contr. de Wed. Wagenaar; cum 
 potest. substit. d. 7 Juni 1754. 
 
   
 
 
 
. 
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 Voor Boonen en Holthe Schepenen bekenden Lambert Elfrinckhof 
 en sijn Soon Johannes Elfrinckhof als Erfgen. van sijn Moeder zal op 
 den 1 Meij 1748 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren aan Jan 
 Haringen en Maritje Jans Egteln. en haeren Erven een Huijsje staende 
 in de Groote Haverstrate tusschen Bart Gerritsen en Gerrit Jansen, 
 doende jaarlix in ord. verpond. f 1-18-: voor hondert vijf en twintig 
 gl. vrijgelt, daar van Comparanten bekenden den laatsten termijn alaan 
 te hebben ontfangen. Belovende oversulx voorsz. Huijs te wachten 
 en te wahren kommervrij en allen voorpligt daar van af te doen als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 11 Juni 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen bekenden Andries Wulfsen en 
 Elisabeth Preijs Egteln. en Albert Wulfsen in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop op den 17 Jan. 1754 te hebben verkoft aan Aert Mulder en Johanna 
 van Broekhuijsen Egteln. en haeren Erven twee kampen naast malkan- 
 deren gelegen, aan ’t Westen deser Stadt, naast Evert Aalten ter eenre 
 en Lubbertus Bunskerken ter andere zijde (verpond. aan koperen 
 bekent) voor 860 gl. vrijgelt. waar van Comparanten alnu bekenden 
 voldaen te sijn en dienthalve die twee Campen te cederen en te trans- 
 porteren kragt deses aen Koperen bovengent. met beloftinge van wahring 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 21 Juni 1754. 
  
 
 Wij Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harder- 
 wijck, doen kond en certificeren in en vermits desen onse besegul- 
 den Brieve, dat wij uit kragt van verwin door Paul Benin Du- 
 vergé qq. op voorgegaene peindinge Stadtregtelijk erhouden, op de 
 27 Decem. 1753, ad usum jus habentium openbaarlijk hebben doen 
 verkoopen aan Lambertus Verhoef en sijnen Erven een Huijs 
 staande in deser Stads Vijhestrate, bij Hendrik Hakker en Johanna 
 van Boven Egteln. beseten geweest, met desselfs regt en geregtigheit, 
 doende in Ord. verpond., behalven de Stadtsstuiv. jaarlix f 4-15-6 
 en sulx voor een summa van 421 Car. gl., welke penningen ook 
 werklijk aen handen van onsen Secretaris betaalt, en wederom door 
 ons volgens daarover ergaene uitspraak in dato den 22 Maij 1754 
 ad usum jus habentium bekeert zijn. Dat wij dienvolgens het 
 voorsz. Huijs met desselfs regt en geregtigheit kragt deses cederen 
 en transporteren aen voorn. Lambertus Verhoef en sijnen Erven; belo- 
 vende het selve van des Heeren wegen te wagten en waren kom- 
 mervrij en allen voorpligt (volgens Conditien) af te doen, voorbe- 
 houdens alleen het regt van losse volgens Willekeur. Actum den 
 25 Junu 1754. 
 
 
 Wij ,Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harder- 
 wijck, doen kond en certificeren in en mits desen onsen besegul- 
 den Brieve, dat wij uijt kragt van verwin door Paul Benin Du- 
 vergé qq. p voorgegaene peindinge, Stadtregtelijk erhouden 
 op den 27 Dec. 1753, ad usum jus habentium openbaarlijk hebben 
 doen verkoopen aan Rijher van Otterloo en Jannetje Vreden- 
 burg Egteln. en haren Erven een Schuur staende aan de 
 Smeepoorter Brink, naast het Huijs van Claas Cort, bij Henrik 
 Hakker en Johanna van Boven Egteln. beseten geweest, met 
                           desselfs 
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 desselfs regt en geregtigheit voor de summa van 120 Car. gl., welke 
 penn. ook werklijk aen handen van onsen Secretaris betaalt, en 
 wederom door ons, volgens daer over ergaene uijtspraak in dado 
 den 22 Meij 1754, ad usum jus habentium bekeert sijn. Dat wij dien- 
 volgens de voorsz. Schuur met desselfs regt en geregtigheit kragt 
 deses cederen en transporteren aen voorn. Rijher van Otterloo en 
 Jannetje Vredenburg Egteln. en haeren Erven, belovende het voorn. 
 perceel van des Heeren wegen te wagten en wahren kommervrij, 
 en allen voorpligt (volgens conditien) af te doen, voorbehoudens 
 alleen het regt van losse volgens Willekeur.  Actum den 25 Juni 1754. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen verklaarden 
 Mr. Johan Schrassert en Peter Claassen, beiden Burgeren deser 
 Stadt, van competenten ouderdom ende hiertoe regtelijk door 
 Aaltje Apeldoorn gerequireert, op haeren Burgereed en onder præ- 
 sentatie van nadere bevestiging, des gevordert, zeer wel gekent te 
 hebben Rijker Apeldoorn, Burger Hopman deser Stadt, en Jannetje 
 Driesens in leven Egteln. en dienthalven seer wel te weten, dat die 
 Egteln. nevens verscheidene Soonen hebben nagelaten een eenige 
 Dogter, genaamt Aaltje Rijkers, of Aaltje Rijkers Apeldoorn, de 
 Requirante in desen, nu oud sijnde seven en vijftig jaeren ende 
 alnog in leven en hier ter Stede woonagtig.  Actum den 26 Juni 1754. 
 
 Wij Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwijck, 
 doen kond en certificeren mits desen op enen besegulden Brieve, dat wij 
 uijt kragt van een volkomen verwin door Mr. Henrik Johan Ardesch, 
 in qualiteit als Ontfanger van de verpondinge over dese Stadt, voor 
 agterstedige verpondinge, op den 7 Nov. 1753 aan onser Stadt Rigteren 
 Bank Stadtregtelijk erhouden, op den 4 Decemb. 1753 gerigtelijk ende 
 in het openbaar ad usum jus habentium hebben verkoft een Huijs en 
 erve, staende en gelegen in den Oosterwijck bij Claas Olofsen en Dirkje 
 Jans Egteln. tot daar toe beseten geweest, nu ap- en dependent is, doende 
 in ord. verpond. jaarlix f 3-7-:, aan en ten behoeve van Geertruid Claassen 
 Foppen en haare Erven, voor een summa van 200 Car. guld. aan onsen 
 Secretaris ten vollen betaalt en wederom door ons ingevolge uijt- 
 spraak de dato den 10 Juni as usum jus habentium bekeert. Dat wij 
 dienvolgens vooraangetogen Huijs en erve kragt deses cederen en 
 transporteren aen voorn. Geertruijd Claassen Foppen en haer Erven, 
 belovende allen voorpligt, in specie de verpond, tot ord. 1753 en 
 ¼ Extraord. 1754 en Heerdstedegelt verscheene 1753 daar van af 
 te doen, ende voorts het voorseide Huijs en erve te wachten en wahren 
 van ’s Heeren wegen als zulx regt is.  Actum den 10 Jun. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Apeldoorn Schepenen compareerden Salomo Heij- 
 mans pro se en qq. en mede in sig vervattende de persoon van Johanna 
 Heimans, thans buijten de provincie sijnde, mitsgaders Hendrina 
 Heimans en Maria Lorria in desen geassisteert met haar Be. 
 diende Dr. Henrik Johan Ardesch, dewelke vooraf verklaarde, dat 
 sij alsoodaene interpositie van appel en verklaaringe daar bij gedaen, 
 als Juffer Helena Susanna Edink pro se en als Erfgenaam van haar 
 Suster Antoinetta Engelberta Edink, geassisteert met Michiel 
 Longuepijn als desselfs daar toe gekoren Momber, op den 20 Meij 
 1754 heeft goedgedagt te interponeren van soodaane sententie als 
                                   tusschen 
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 tusschen haar Comparanten ter eenre en Juffer Helena Susanna 
 Eding pro se en als Erfgen. van haar Suster Juffer Antoinetta Engel- 
 berta Edink ter andere zijde op den 13 Meij 1754 bij dit Stadsgerigt 
 is ergaan, niet anders konnende aanmerken, als een geimpliceerde 
 en herhaalde gestendiging van soodaane injuriense positien als 
 met betrekkinge tot den eersten Comparant in die procedure 
 sijn aangevoert, als of dien eersten Comparant op een diefagtige 
 wijse sig van die gecancelleerde obligatie, in artis breder te vinden, 
 had meester gemaakt; dienvolgens hij eerste Comparant, en 
 de volgende Comparanten, soo veel haar mogt aangaen, haare 
 actie van injurie bij desen quam solemnissime nogmaals reserve- 
 ren om deselve sui loco et tempore te institueren na raaden. 
 Verklaerende de Comparanten, dien omenmindent, tot voldoe- 
 ninge aan de Ordonnantie op de appellen, mits desen omni meliori 
 modo te doen Contraverburging tegen voorsz. appel, verbindende 
 ten dien eijnde samt en ijder in het bijsonder haare personen 
 en gerede goederen ’t montant van alle de voorsz. petitien en 
 kosten des appels verre surmonterende; waar van de Compa- 
 ranten behoorlijke registrature, acte in forma en insinuatie 
 dezes aan de parthij hebben versogt soo sulx behoort. Aldus gedaen 
 en gepasseert den 28 jun. 1754 en geregistreert. lager stond 
 Geinsinueert door J. van Schoorer ipso die en den 1 Julij 1754. 
 Copie overgebragt q J. Schrassert. 
 
 Juffr. Henrietta Lulofs magtigt haar Broeder Albertus Lulofs   Deselve magtigen beiden 
Mr. 
 C de Heer van Dorth generalissime cum potestate cavendi, appel   F.GutberelethPlagher om 
van  
 landi et substituendi. d. 1 Julij 1754.    de Hr. van Dorth t’ 
innen en ont  
    fangen haare active 
schuld en   
    te quiteren. d. 12 Juli 
1754. 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen bekenden Bessel Gerritsen 
 en Eva Teunissen Egteln. voor zig en haeren Erven in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te ce- 
 deren en te transporteren aan Cornelis Buurman en Maritje Everts 
 Egtelieden en haeren Erven een Schuurtje staende in het Molen- 
 straatje naast Henrik Claasen ter eenre en Beert Jansen ter 
 andere zijde, als mede een Grutmolen staende in de Groote Markt- 
 strate naast Gerrit Ittersum ter eenre en d’ Erfgen. Moojen ter 
 andere zijde, voor een summa van 550 Car. gl., daer van Comparan- 
 ten bekenden voldaen te zijn. Belovende mitsdien voors. 
 percelen te wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 ( de verpond. van de Mole, doende ord. 1-11-14 tot ord. 1752 
 en Extr. 1753 incluis, doende het schuurtje geen verpondinge) 
 daar van af te doen als erfkoops regt is; onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum den 20 julij 1754. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Adam van Luijck en Andries 
 Snell voor het erfhuijs van Aartje Claarbeeks, des beloofden 
 Derk Engelen in huijwlik hebbende Geertruid Marrevelt, mede 
 vervattende Megtelt Claarbeek, Evert en Henrikje Geurtsen, 
 mitsgaders de kineren van Lubbertje Claarbeek, en Gerritje 
 Lamberts, te samen voor 5 Staaken Erfgen. der bovengen. Burgen 
 te vrijen als regt is.   Actum den 22 Jul. 1754. 
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 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Jufferen 
 Geertruid en Maria Helena van Rosendael tut. mar. dewelke bekenden 
 in eenen onwederroepelijken eijgendom te cederen en te transporteren 
 aen Arnoldis Franciscus van Rosendaal en Aleida Elisabeth Ensman 
 Egteln. en haeren Erven haar Huijs, staande in de Lutteke Poort Strate 
 naast Thomas Johan Walters ter eenre en Frank Diemers ter andere 
 zijden, bij haar Comparanten selfs bewoont werdende, met de plaats 
 hof en schuur daar agter, niets uijtgesondert, met kasten, lederkasten, 
 staende en liggende plaaten, soo als sij het een en ander bij contract of 
 scheidinge op dato den 8 April 1791 hebben ontfangen; waar voor de 
 Cessionarissen bij het overlijden der beide Juffrn. Comparanten sullen 
 betalen een summa van duijsent Car. guldens, tot welke tijd deselve 
 Jufferen, of bij overlijden van eene de langstlevende der selven, het 
 voorn. perceelen zullen blijven bewonen en gebruijken sonder huur 
 te verschulden, ende ook daer en tegen sonder rente van voorn. wooninge 
 te mogen genieten; ende, vermits middeler tijd het voorn. perceel 
 door brand of ander ongeval eenig ongeluk zou kunnen overkoo- 
 men, soo is wel specialijk aan de Cessionarissen toegelaten, dat het 
 na haar beider Comparanten dood dan nog in denselven keur sal staen, 
 om het voorsz. perceel voor de summe van 1000 gl. te houden of niet. 
 Ook zoo, dat sij mede in die geseide 1000 gl. haare hereditaire portie 
 sullen genieten, gebiedende hare Erfgen. dit transport, als voorsz., gestand 
 te doen bij poene van in ’t geheel van haare erfnis versteken te sullen 
 zijn,deselve in zo’n val daar van exherederende kragt deses in de 
 beste forme; ook onder verpligtinge van ’t voorn. perceel te sullen 
 wagten en wahren kommervrij en voor alle evictie in te staen, als erf- 
 koops regt is. Voorts bekenden voor ons, ondergeschreven Geërfden 
 in Veluwen, de Jufferen Comparanten, geassisteerd als boven, te hebben 
 verkogt aen bovengen. Egteln. en haere Erven en dienthalven te cederen 
 en overtegeven twee sesde parten in een kampje, gelegen in den Ampte 
 van Ermelo, de Molenakker genaemt, bij Cornelis Basz Onderschilt 
 thans gebruijkt werdende, en dienthalve daer van onteigent en 
 ontgoedet te sijn, voor een summa van 33 gl., daarvan sij voldaen 
 waren, met belofte van wahringe als regt is. T’ oirkonde was 
 dese, om te strekken in de beste forme regtens, bij Schepenen der Stadt 
 Harderwijck en Geërfde in Veluwe getekent en gesegult in Harder- 
 wijck op den 22 Julii 1754 en bij de Comparanten versogt Mr. Johan 
 Schrassert om dese voor haar mede te zegelen.  Als geschiet is. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen bekenden Bessel Gerritsen 
 en Eva Teunissen Egteln. voor sig en haeren Erven in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses 
 te cederen en te transporteren aen Cornelis Buurman en Maritje 
 Everts Egteln. en haeren Erven een schuurtje, staende in het Molen- 
 straatje naast Henrik Claassen ter eenre en Beert Jansen ter 
 andre sijden, als mede een Grutmole staende in de Groote Merkt- 
 strate naast Gerrit Ittersum ter eenre en d’ Erfgen. Moojen ter 
 andere sijden, voor een summa van vijf hondert en vijftig Car. gls. 
 daar van Comparanten bekenden voldaan te zijn. Belovende mits- 
 dien voorsz. percelen te wagten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt (de verpond van de Mole, doende ord. 1-11-14 voor ord. 
 1752 en Extraord. 1753 incluis, doende het schuurtje geen verpond) 
 daar van af te doen als erfkoops regt is; onder verband en sub- 
 missie als na regten.  Actum den 20 Julij 1754. 
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 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen der Stadt Harderwijck 
 compareerden de Heere Willem Johan van Westervelt, Burgem. 
 deser Stadt, ende Vrouwe Aleida Johanna van Westervelt Ehe- 
 lieden. de Vrouwe Comparante in desen met haar Welgeb. Ehe- 
 heer geassisteerd, dewelke verklaerden in de bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken Gerardus 
 Kamper, Notaris binnen Leiden, ten eijnde om in der Compa- 
 ranten naame te compareren voor den Ed. Gerigte der Stadt 
 Leiden, of daar sulx aldaar na coustume locaal behoort, en te 
 bekennen dat de Comparanten in haere charters en papieren 
 bevinden, dat wijlen haeren Heer Grootvader, de Heere Wilhelm 
 van Westervelt op den 17 Febr. 1714 aen Willem Gemon, wonende 
 tot Leiden voorn., voetstoots heeft verkoft een Huijs aldaar 
 staende in de Molesteeg, daar destijds Cornelis van der Cate 
 in woonde, en sulx voor twee goude Ducatons in specie vrijgelt, 
 alle verlopen ongelden, reparatien als anders, niets uijtgesondert, 
 soo er tegenwoordig op stonden of geset mogten worden, wat 
 naame het ook mogt hebben, voor Kooperen laste blijvende; 
 en welke koopspenn. ad twee goude Ducatons ook op den 23 
 Maart 1714 betaalt sijn geworden. En dan vervolgens het voorsz. 
 Huijs alnog in eenen volkomen eijgendom na Stadts coutume te 
 cederen en te transporteren aen bovengen. Willem Genon of sijnen 
 Erven, ende van allen opspraak haerentwegen te renuntieren; 
 als houdende de Comparanten als eenige en universele Erfgen. 
 van Welgen. Heere Wilhelm van Westervelt zig daer van ont- 
 erft en ontgoedet. Belovende van waarde te sullen houden het 
 geene bovengen. haaren Geconstitueerde kragt deses zal verrigten; 
 edog alles tot laste van voorn. Koper en de sijnen. Actum den 
 3 Aug. 1754. 
 
 
 Voor Pannekoeck en Boonen Schepenen bekenden Dr. Johannes 
 de Gorter en Vrouwe Susanna van Bassen Echteln., sij tut. secr.  
 in optima et amplissima forma juris te magtigen haar Soon 
 Dr. Theodorus de Gorter, Oud-Schepen te Enckhuijsen, en Schoon- 
 soon Jan Binkes, Capitain ter zee, te samen en ijder bijsonder, 
 om geduijrende haere uijtlandigheit en absentie alle saaken 
 in dese of andere Provincien haerentwegen waarteneemen 
 en daar omtrent te doen all het geene sij, præsent sijnde, selfs 
 souden konnen of mogen doen, ook met magt van substitutie 
 van een of meer. Met versoek dat hier van een acte in den aller 
 ampelste forme mogen werden uijtgegeven, niets ter wereld in 
 gemene of in specie uijtgesondert blijvende, cum clausulis 
 solitis.  Actum den 7 August. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen en Overwes- 
 meesteren der Stadt Harderwijck, compareerde Pieter Eggen, 
 welke sig sullende verandersaten, verklaarde aan sijne 
                   saementlijke    
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 saementlijke vier onmondige kinderen, met naamen Albertus 
 Johannes, Sara en Agatha in eerster ehe bij Stijntje Roth ver- 
 weckt, voor ’s Moeders versterf te bewijzen eene summa van 
 drie duijsend Car. guldens ad 20 stuivers het stuk, dus aan ijder der 
 selver sevenhondert en vijftig guldens, en tot voldoeninge van 
 deselve summe aen deselve sijne saementlijke kinderen alnu werkelijk 
 te cederen, te transporteren en over te geven een Hof, gelegen voor 
 dese Stadt in het Steegje aen de Nijptang agter de hof van den 
 Erfgenaemen van wijlen de Overste Erckelens ter eenre en dien van 
 wijlen Cornelis Schuurman ter andre sijden, soo als deselve door hem 
 Comparant en sijne overledene Huijsvrouw Stijntje Roth van Dr. 
 J.H. Coopsen en Juffr. Elisabeth Coopsen voor eene summa van 300 
 gls. aengekoft, en aan haar op den 27 febr. 1742 gerigtelijk getrans- 
 porteert is, alnu mede gerekent op gelijke driehondert guldens, dan 
 nog een obligatie groot sestien hondert guldens, ten behoeve van den 
 Comparant en gemelde sijne overledene Huijsvrouw afgegeven bij 
 Dijkgraaf en Heemraden van de Arkemehen in dato den     Maij 1753 en 
 dan nog een dito obligatie ten behoeve en afgegeven beide als voren, 
 groot vijfhondert guldens, zijnde dese penningen aan Dijkgraaf en 
 Heimraden verstrekt op den 1 Sept. 1753, makende dit te samen eene 
 summa van twee duijsent vier hondert guldens, waar en boven 
 Comparant aen ijder sijner kinderen, als tot haar mondige dagen 
 sullen gekomen zijn, zal uijtkeeren een summa van eenhondert en 
 vijftig guldens, dus aan alle te samen seshondert guldens, waar- 
 mede voorgen. drieduijsent guldens voldaen en gequeten zullen zijn, 
 soo nogtans dat de vrugten, renten en interessen van boven gespeci- 
 ficeerde hof en obligatien bij hem Comparant genoten en geprofiteert 
 sullen worden geduijrende der kinderen selver minderjaerigheit, 
 wordende de Comparant bij desen soo veel nodig tot het inmae- 
 nen en opbeuren der voorsz. renten bij ons gequalificeert en geau- 
 thoriseert; nogh zal de Comparant aen sijne Dogteren uitkeeren 
 het goud en silver van sijne overledene Vrouw, te weten een bijbel 
 met goude slooten, twee orilleijes ijder met vijf soo groote als kleine 
 steenen, een ring met negen dito steenen, een ring met seven en een 
 hoepring met 5 dito steenen, en aan de Soons voor de klederen, soo 
 linnen, zijde als wolle tot ’s Moeders lijf behoort hebbende, twee 
 hondert gulden te betalen als boven; waar tegens hij Comparant 
 tot sijnen privative voordeel en ook lasten behouden sal en aenneemt, 
 den overigen aligen boedel met desselfs schulden, geene uitgesondert 
 en uit wat hoofde ook spruijtende, belovende desselfs kinderen des- 
 wegen volkomen schadeloos te houden en voor alle aanspraak vrij te 
 waaren; neemende voorts aen en sig verbindende gemelde sijne voor- 
 kinderen tot haare mondige dagen toe in kost, klederen en huijs- 
 vestinge ordentlijk te onderhouden, daar en boven aen ijder derselven 
 na staats gelegenheid te doen leeren en onderwijsen, als ten haeren 
 meesten nutte en voordeel strekken kan en, soverre mogelijk, den 
 Soons, soo als tot hier toe, verder bij den Studien te laaten con- 
 tinueren. Tot nakominge van het welke, en in ’t bijsonder 
 de prompte voldoeninge van bovenstaande seshondert guldens, 
 tot suppletie der drie duijsent guldens en de tweehondert guldens 
 voor de klederen, Comparant verbind sijn persoon en goederen, 
 in specie sijn goud- en silverwinkel, huisraad en meubelen. 
 Hier waren over en aan en mede te vreden Gerrit Buijtenhuis en 
 Jan Straekman, als bij de Magistraat alhier over de onmondigen 
                             aen      
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 aengestelde Voogden, welke verklaarden, na genoegsaeme informatie 
 en opneeming des boedels, dese afgoedinge in alle opregtheit alsoo 
 ten meesten nutte der onmondigen, werden Comparant op den 6. deser 
 maand geregistreert en gesloten te hebben, op welkers raport en 
 verklaring wij deselve in onse qualiteit mede geaggreëert, geap- 
 probeert en des t’oirkonde getekent hebben op den 10 Aug. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen magtigde Vrouwe 
 Elisabeth Agnes Schrassert, tut. secr. in de bestendigste forme reg- 
 tens haar Welgeb. Eheheer den Heere Herman Jacob van Erckelens 
 Oud-Burgem. der Stadt Elburg en Overpander van Veluwe, om in 
 het Schependom van Elburg te verkopen soodaene ongerede goede- 
 ren als hij sal oirbaar agten sulx met voordeel te kunnen doen, 
 als ook het sogenaemde pakhuijs met een hofje daar aen, gelegen 
 binnen gemelde Stadt en na coustume locaal te transporteren, 
 voor alle opspraak en evictie te caveren en te stipuleren, als ver- 
 eijscht sal worden, de koopspenn. te ontfangen, daar voor te 
 quiteren, voorts daar van te vertijgen en voor alle opspraak te 
 caveren. Met belofte van ratihabitie, onder verband en submissie 
 als na regten, ook met magt van substitutie. Actum den 13 Aug. 
 1754. 
 
 Salomo Heimans, Hendrina en Johanna 
 Heimans, en den eerste als Voogd van Elias 
 en Sara Heimans, met ratificatie van de 
 derde van ’t gedaene in haar absentie met opsigt 
 van de Contraverburging des appels, magtigen 
 D.D. Ardesch samt en ijder bijsonder, in cas de 
 appel contr. Juffr. Eding cum. cum potest substit 
 d. 14 Aug. 1754. 
 
 Voor Pannekoeck en Pronck Schepenen compareerden Evert 
 van Nunspeet ter eenre en Jannetje Cornelissen, geassisteerd met Dr. H.J. 
 Ardesch ter andere zijden, dewelke bekenden haar voorgenomen 
 Huijwlijk aen te gaen in volgende manieren, ende sulx met genoe- 
 gen van wedersijds Ouders en vrienden. Dat den Bruidegom en 
 Bruid voorn. malkanderen na Kerkenordre deses Landes 
 sullen neemen en houden voor egte Bedgenoten en niet dan 
 door de dood gescheiden werden. Dat Bruidegom en Bruijd beide, 
 tot stuur en onderstand des huijwlijks, in eenen gemeinen 
 en onverdeelde boedel sullen aanbrengen en houden alle ge- 
 rede en ongerede goederen, actien en crediten, niets uijtge- 
 sondert, soo sij deselve thans besitten, als naderhand erven en 
 verkrijgen zullen. Soodanig, dat inval dit huijwlijk door dode 
 van een van beide werde opgeloscht, de langstlevende van hun 
 beide dien gantschen boedel, so als deselve dan zijn zal, in 
 volkomen eijgendom sal hebben, behouden en besitten, eeuwiglijk 
 en erflijk, met volkomen uijtsluiting van alle des eersten 
 overledens bloedverwanten, uijtgesondert, dat de klederen 
 en lijfsbehoor van de eerst overledene aanstonds na het over- 
 lijden aan desselfs naaste Vrinden en Erfgen. vrij en sonder 
 eenige uijtkeeringe van penningen zullen uijtgereikt en 
 overgegeven moeten werden. Voorts reserveren Parthijen 
                            sig  
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 sig de magt om elkanderen ten allen tijde nader te 
 mogen beneficeren soo verre haar na regten gepermitteert 
 sal sijn. Actum 16 August 1754. 
 
 
 Voor Pronck en W. van Westervelt Schepenen en Over- 
 weesmeesteren compareerde Willemtje Lubbertsen Wed. 
 van Peter Eijbertsen, welke verklaarde alvorens tot haar 
 tweede huwelijk te sijn getreden op den 19 April 1754 aan 
 haare voorkinderen, met namen Jannetje, Eijbertje, Ger- 
 ritje, Lubbertje, Petertje en Mardtje voor ’s Vaders ver- 
 sterf te hebben bewesen te samen een hondert vijftig Guldens, 
 dus ijder 25 guld. te betalen als tot haere mondige dagen 
 sullen gekomen zijn, en daer en boven 25 silvere knoopen, 
 1 paar sijlvere gespen, een calaminke Hembdrock met 27 
 sijlvere knopen, een sergien  hembdrok met 25 sijlvere 
 knoopen, een sergien camisool, een sergien broek, een pijen 
 rok, een hoed, een paar koussen, een paar schoenen, twee 
 dassen, 12 tinne Commen, 12 goede bedlakens, 12 kussensloopen, 
 welke alle aan de Voogden sijn overgegeven, waar tegen 
 Comparante den overigen boedel met alle sijn lusten en 
 lasten had op en aan sig genomen, belovende de kinderen 
 deswegen schadeloos te houden en voor alle aenspraak 
 vrij te wahren. Verders aennemende voors. haere kinderen 
 tot haare mondige dagen toe in koste, klederen en huijs- 
 vestinge ordentlijk te onderhouden. Tot nakominge van 
 all ’t welke Comparante op gemelde 19 April verbonden had 
 haar persoon en goederen, have en vee. Hier waren over 
 en aen en mede te vreden Lubbert Teunissen en Jan Eijbertsen 
 als bij de Magistraat aengestelde Voogden, op welkers ra- 
 port van de opregtheit deser afgoeding na voorgaende 
 genoegsaeme informatie van de staat des boedels, Sche- 
 penen en Overweesmr. dit op dato voorsz. gesloten ac- 
 coord in haere qualiteit mede geaggreëert en des t’oir- 
 konde getekent hebben  Actum den 17 August. 1754. 
 
 
de Oud Br. Wilbrennink magtigt Dr. B.H. 
Cremer ’t Hove @ den Hr. B.A.H. Brouwer 
cum suis ad litem. cum jures substit d. 20 
Aug. 1754. 
 
 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen der Stadt Har- 
 derwijck compareerden Jacob Beertsen en Aaltje Jacobs Dene- 
 mers Egteln., gaende en staende, ende haeres verstand en 
 memorie volkomen magtig, dewelke genegen sijnde te bewae- 
 ren de egaliteit tusschen haere twee kinderen, met naemen 
 Beert Jacobsen en Jacob Jacobsen, verklaarden dat haeren 
 oudsten Soon Beert bij sijn eerste trouwen van haer uitgeset was 
 en ten huwelijk soo in geld als goederen had ontfangen 
 duijsent guldens, behalve de klederen tot sijn Bruijde- 
 goms lijf, bij haar geschat op vijftig guldens en daer en   
                boven  



16 
 

ORAH-153  1754 fol.008 
 
 boven vijf en twintig sijlvere Ducatons tot een trouwschat 
 ende dienthalven heare begeerte en ouderlijke wille te sijn, dat 
 bij overlijden van haarbeide haaren jongsten Soon Jacob insge- 
 lijks uijt den gemeinen boedel vooruijt sal trekken en genie- 
 ten duijsent guldens, uijtset van kledinge of vijftig guldens, 
 en vijf en twintig sijlvere Ducatons, en dan voorts met sijn 
 Broeder egalijk doordeelen. Voorbehoudens dat dan nog sij ver- 
 klaarden aen haeren jongste Soon te hebben belooft en te 
 beloven kragt deses, in plaats van loon boven sijn kledinge, 
 een summa van dertig guldens en voor interesse van boven- 
 geseide duijsent guldens mede dertig guldens, te rekenen van  
 den eersten trouwdag af van haer genoemde oudste Soon, tot 
 soo lange als hij Jacob bij sijn Ouders zal blijven en haar 
 werk doen, jaarlix en alle jaar. Voorts verklaarden de 
 bovengenoemde Comparanten in waarde te houden het geene, 
 waar mede sij malkanderen bij   huijwlix voorwaerden hadden 
 gebeneficeert, ende in allen gevallen malkanderen alnog te  
 bemaken den lijftugt tot wedertrouwen toe. Begeerende 
 dat dese alle zal effect hebben als ouderlijk testament, codi- 
 cil, legaat en in alle andere betere forme. T’ oirkonde hebben 
 Schepenen der Stadt Harderwijck desen getekent en gesegult 
 in Harderwijck op den 24 August. 1754.  was get. en geseg.   
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen der Stadt Harderwijck 
 compareerden de Doctoren C.D. Wakker, Antonij Wakker, Arent 
 Gerard Wakker en Dr. IJsbrant Hoefhamer, in huwelijk hebbende 
/\ voor haar Suster Agneta Margaretha Wakker, pro se en /\ door haar swakke 
Sara Maria Wakker toestand en siekte niet heeft kunnen compareren, dog door de 
welke Comparanten hiertoe speciaal versogt sijnde en voor deselve de 
 rato caverende, alle kinderen en Erfgenaemen van wijlen de Heer 
 Arent Wakker en Vrouwe Gerharda Catharina van Dijkhuijsen 
 in leven Ehelieden, en hebben de Comparanten pro se en in naeme 
 van haar absente Suster, voor soo veel nodig of dienstig, tot vol- 
 doeninge deser Stadts willekeuren, het Erfhuijs van haere ge- 
 melde Ouders omni meliori modo verburgt, gelijk deselve doen 
 kragt deses, stellende tot dien eijnde om alle bewijsselijke schul- 
 den te betaalen en te voldoen waar toe deselve als Erfgenaemen 
 verpligt zijn, de Heeren Benjamin van Medenbach, Predi- 
 kant tot Winkel en den Ontfanger Frank van Voorst, 
 genoegsaem gegoedet, welke præsent sijnde daar voor 
 haar persoonen en goederen hebben verbonden, ten effecte 
 als na regten, en hebben de Comparanten pro se en qp be- 
 looft haare Burgen te indemniseren en schadeloos te 
 houden de super stipulando.  Actum 30 August. 1754. 
 
Rende Petersz. magtigt Dr. H.J. Reijer van Wessel en Herman Jansen non- 
Ardesch in omnibus ad lites, specialijk uxorum magtigen Dr. Andries Ardesch 
in saake van injurie @ Timon Wil- om ten comptoire van den Lantschrijver 
lemsen, cum cum jures substit . den 2 van Veluwe te doen registreren ’t testa- 
Sept. 1754.  ment van Weintje Beerts, alhier gepasseert 
  den 25 Juni 1748. Actum d. 7 Sept. 1754. 
 
De Jufferen en Dr. Willem B. Heurd magtigen Harmen Hardeman in de vergadering in ‘t Veen 
voor haar te vertreden tot wederseggen toe. d. 6 Sept. 1754. 
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 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen bekende Aaltje 
 Huijskens Wed. van Evert Harmsen Steenbergen in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen 
 en te transporteren aen en ten behoeve van Dirk Kemper en sijnen 
 Erven, een Huijs in de Groote Poortstrate naast het huijs van 
 Gerrit Ittersum ter eenre en ’t weduwenhuijsje van d’Erfgenaemen 
 Erckelens ter andere zijden voor hondert guld. en twee Ducaten, welke 
 penningen de Comparante bekende ontfangen en daar van voldaan 
 te sijn. Belovende oversulx voorsz. Huijs op een ord. verpond van 
 f 2-2-4 te wagten en wahren kommervrij en allen voorpligt (de 
 verpond. over ord. 1753 en ¼ Extraord. 1454 en het Heerdstedegelt 
 tot ult. Juni 1754 incluis) daar van af te doen als, erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 9 Sept. 
 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen der Stadt Harderwijck 
 compareerde Vrouwe Maria Anna Lossij, Douairière van wijlen de Heere 
 Mr. Gerbrand Sasse, gesond van lichaam e verstand, in desen soo 
 veel nodig of dienstig geassisteerd met Mr. Johan Schrassert, Schout 
 en Secretaris deser Stadt, dewelke verklaarde bij forme van testa- 
 ment en uijterste wille te prælegateren, te besetten en te bemaken 
 aen haare twee Dogteren, Jufferen Maria Theresia Sasse en Hen- 
 rica Sasse, haar linnen en wollen, zoo tot haeres Comparantes 
 lijve behoord, haar sijlvere Toillet met het sijlvere Spiegel, elk een 
 paar sijlvere Candelaars met een snuijter, voorts te saemen een silveren 
 kom met het deksel, een kleine trekpot met het ingeleide Thee- 
 busje en ses sijlvere lepels en forchetten, mitsgaders een ijder een 
 sijlvere Schenkbord en een bed met sijn toebehoren. Aan haare Soon 
 de Heere Franciscus Sasse, Lieutenant in Dienst van desen Staat, 
 haar sijlvere Trekpot met busje en Spoelkomme en Comfoir, een 
 paar sijlvere Candelaars en Snuijter, ses sijlvere lepels en forchetten, 
 een dito Schenkbord, met twee Legerbedden en haar toebehoren. Aan haere 
 drie voornoemde kinderen te samen alle haeres Comparantes meublen en 
 het geen daer onder begrepen kan werden. Dat vervolgens, om volgens 
 de standvaste intentie van haar Comparante en wijlen haeren over- 
 leden Eheheere, bij Huijwlix voorwaarden en navolgende dispositien 
 verklaard, eene volkomen egaliteit van successie tusschen haere sament- 
 lijke kinderen te bewaren, sij Vrouwe Comparanten aen ijder van 
 haere drie bovengenoemde kinderen, naementlijk Franciscus, Maria 
 Theresia en Henrica Sasse prælegateerde eene summa van twee 
 duijsent guldens, tot egalisatie en recompense van soodaene gelijke 
 summa, als haeren oudsten Soon, de Heer Joannes Jacobus Sasse, 
 wegens sijne Studien tot Mechelen, Leuven en Utrecht heeft genoten, 
 mitsgaders dan nog een ijder der drie bovengenoemde Soon en Dogters 
 een jaarlijkse summa van driehondert Caroli guldens, te rekenen 
 van den 12 Meij 1742, wanneer Vrouwe Comparante een gelijke sum- 
 me van drie hondert guldens jaarlijks aen haeren oudsten Soon Joan- 
 nes Jacobus Sasse ten huijwlijk heeft aanbelooft, tot haar Compa- 
 rantes sterfdag toe. Voorders dan tot haere universele Erfgenae- 
 men nominerende en instituerende haere vier samentlijke kinderen 
 bovengenoemt, in vier egale portien, sonder eenige prerogative van 
 sexe of ouderdom. Willende dat dese dispositie als testament,codi- 
 cil, legaat, sal bestaan en effect sorteren in de beste forme reg- 
 tens.  T’oirkonde is deze bij Schepenen getekent en gesegelt in 
 Harderwijck op den 10 Septemb. 1754. 
 geregistreerd dato ut supra. 
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 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerde 
 Dr. Antonij Wakker in qualiteit als volm. van Margareta 
 Morgenstar Wed. van wijlen Christiaan Klopper, eenige en 
 universele Erfgen. ex testamento van wijlen Aaltje Morgenstar, 
 Wed. van Jan van den Sweerde, vermogens volmagt den 15 
 Meij 1754 alhier gepasseerd, en verklaerde op den 25 Meij 
 1754  in ’t openbaar te hebben verkoft aen den Chirurgijn 
 Andries van Asselt, seker Huijs staende in de Snijderstrate 
 op den hoeck van de Hooge Strate bij Aaltje Morgenstar 
 selfs bewoont geweest, en derhalven alnu te cederen en te 
 transporteren aen, en ten erflijken behoeve van, geseide An- 
 dries van Asselt het  geseide Huijs met alle ap en dependentien 
 van dien, lasten en servituten, soor daer op gehoren en van ouds 
 gestaan hebben en sulx voor een summa van 140 gls., welke 
 de Comparant verklaarde den eersten met den laetsten pen. 
 ontfangen te hebben, en daar van ten vollen voldaen te sijn, 
 soodat desselfs Principalinne hier aen geen regt of eijgendom 
 meer is hebbende, maar in tegendeel dat den koper hier aen 
 sal sijn en blijven geëigent, on hier mede te handelen na wel- 
 gevallen; en word dit Huijs overgedragen voor vrij allodiaal 
 erf en goed, beswaart met ordinaire verpond. f 4-9-4 
 en heeft de Comparant namens zijn Principalinne belooft 
 dit te wachten en wahren als erfkoops regt is, binnen desen  
 Stadt gebruijkelijk, waar voor de Comparant verbonden heeft 
 sijns Principalinnes persoon en goederen, onder verband als na 
 rechten.   Actum den 3 Sept.  1754. 
 
 
 Voor De Meester en Apeldoorn Schepenen en mede als Geerfden 
 in Veluwe, compareerden Reint Gerritsen en Jannetje Cornelissen 
 Egteln., Hartger Lubbertsen en Herdtje Gerritsen Egteln. en 
 Hartger Gerritsen en Hannisje Hendriks Egteln., de Vrouwen ge- 
 assisteert met haare Man, Kinderen en Erfgen. ijder voor een 
 vijfde part in de nalatenschap en goederen van haeren zal. Vader 
 Gerrit Reintsen, dewelke bekenden in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert, doende sulx kragt 
 deses, een ijder der Comparanten haar vijfde part van haar voorn. Vader 
 heengekomen, in een erfje en goed bestaende in een Huis met de kamer, 
 schuure, hof en een gedeelte in de camp naest den hof, met de op- 
 gaende boomen, leggende te samen in het Schependom van Harderwijck, 
 met geen verpond. beswaart, alleen een stedigheid van …. aan den 
 Rentm. van Veluwe, jaerlix betalende en het Weijland over de Beek 
 onder ’t Ampt van Ermelo gelegen bij den Huijse Essenburg, bij en aen 
 de landerijen van den Hr. Cooper, en in pagt gebruijkt werdende bij den 
 mede Transportant Reint Gerritsen, doende in ord. verpond. het 
 Weijlant f 5-13-: en met geen verder beswaar en voorts met 
 alle sijn recht en geregtigheid, aan de Heer Antonij van 
 Westervelt en Erven, voor een summe van 360 gld., ijder vijfde 
 part, bedragende dus de drie vijfde parten f  1080 gl. en bekenden 
                                         van       
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 van voorn. summe van duijsent en tagtig gulden volkomen 
 vergenoegt en voldaen te sijn. Belovende mitsdien vooorsz. 3/5 
 parten te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt daer 
 van af te doen als erfkoops recht is, onder verband van hunne 
 personen en goederen en met submissie als na regten; sijnde voor 
 vrij gelt vrij goed verkoft. Des t’ oirkonde hebben Schepenen en  
 mede als Geërfde in Veluwe nevens Mr. Dirk Boonen in stede van 
 de Comparanten desen getekent en gesegult binnen Harderwijck 
 den 7 Sept. 1754.  onderstond nevens 3 segelen  N.W. de Meester 
 Jan Apeldoorn. D. Boonen. 
                        d’originele is bij de Hr. Cooper verbleven. 
 
 
 Voor Pronck en Pannekoeck Schepenen compareerden 
 de Hr. Antonij Clumpert en Vrouwe Susanna Hensbergen 
 Echtel. zijnde zoo veel nodig sij Vrouwe geassisteert met haar 
 Eheheer, dewelke in qualiteit als mede Erfgen. van haar Moeder 
 Zal. Vrouwe Margareta van Buijl Wed. van de Hr. Arnoud 
 Hensbergen, en verklaarden in amplissima et optima juris 
 forma te constitueren en magtig te maken kragt deses haar 
 Suster Vrouwe Constantia Hensbergen, Huisvrouwe van de 
 Heer Coenraad Henrik Cramer Muntmr. van de Provinciale 
 Munt van Overijssel, ten eijnde om naemens de Comparan- 
 ten waartenemen all soodaene goederen en effecten als op 
 haar nevens de Vrouwe Geconstitueerde en andere mede Erfgen. 
 van haar Moeder Vrouwe Margarita Buijl Wed. Hensbergen 
 voors. met sekere last van fideicommis gedevolveert zijn, 
 en alnog pro communi et indiviso beseten wordende; deselve 
 volkomen te administreren, ongerede goederen uijt de huijs 
 zijnde, op nieuws te verkrijgen, derselven lasten te 
 betalen, penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, 
 des noods onwillige Crediteuren met middelen regtens tot 
 betalinge te constringeren, ook te accorderen, transigeren, 
 specialijk mede met dese ampele magt, om wanneer ’t inter- 
 esse van de gemeine boedel mogte medebrengen, datter eenige 
 ongerede goederen, als specialijk huijsen waar aan swaere 
 reparatien en onkosten tegemoed wierden gesien, tot meerder 
 voordeel van ’t gemeen konden verkoft worden, deselve na des 
 Geconstitueerdens goedvinden, ’t zij in ’t openbaar of uijt de hand 
 te verkopen of doen verkopen, en alsdan den koperen naemens 
 de Comparanten opdragt in forma na coustume locaal te doen 
  en haere personen voor alle namaningen te verbinden, de coops- 
 penn. te ontfangen, daar voor te quiteren, zodanig nogtans, 
 dat in cas van verkopingen van eenige ongerede percelen 
 de penningen daarvan geprovenieerd wederom tot vaste 
 Capitalen gebragt en tot gemeen voordeel uijtgedaan werden, 
 en dus deselve altoos het fideicommis volgens testament 
                         subject 
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 subject koomen te blijven, ofte dat andersints daar mede lastige 
 capitalen en verband, waarmede voorsz. boedel beswaart ofte 
 geaffecteert mogte sijn afgelost, en geseide boedel ontheven werde, 
 alles op soodaane wijse als Vrouwe Geconstitueerde ten meesten 
 nutte van den boedel sal bevinden te behoren.   
 Voorts verklaerden de Comparanten desele Vrouwe Geconsti- 
 tueerde mede te constitueren en magtig te maken kragt deses, 
 ten einde om naemens de Comparanten te administreren en 
 waartenemen alle de goederen en effecten van den overledene 
 Heere Johan Hensbergen, in leven Oud-Muntmeester van de Provin- 
 ciale Munte van Gelderland, uijt kragt van testament op haar- 
 lieden gedevolveert en alnog in ’t gemeen beseten werdende, ’t zij 
 ongerede goederen te verhuijren en verpagten, verschenen renten 
 en obligatien als agterstallige en verschenen pagten op te 
 beuren, daar voor te quiteren, ook de nodige reparatien te 
 laeten doen, des noods onwillige en nalaetige debiteuren in regten 
 te betrekken, ook des noods sijnde te caveren, accorderen, transigeren, 
 ende voorts generaliter alles en in allen gevallen te doen en te laten 
 geschieden, ’t geen de nature en nootdruft der saake eenigsints 
 mogte vereisschen, ofschoon tot het een of ander een nader of spe- 
 ciaalder volmagt gerequireert wierde, deselve mits desen voor ge- 
 insereert op ’t kragtigste houdende; Met magt van een of meer te 
 substitueren, onder belofte van ratihabitie en indemnisatie, caete- 
 risque sub clausulis de jure solitis et necessariis. Mits de Vrouwe 
 Geconstitueerde verpligt blijvende van alles te doen behoorlijke re- 
 kening, bewijs en reliqua, onder verband en submissie als na 
 regten. Actum den 12 Septemb. 1754. 
 
Juff. Sara Palthe Wed. Oosterbaan magtigt 
Sebastiaan Boerts, Advocat tot Gouda, ad 
lites et negotia, in alle saken, reeds opgegeven 
en nader op te geven, inlique cum jurest. substit. 
d. 13 Sept. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Apeldoorn Schepenen der Stadt Harderwijck 
 is volgende acte gepasseert:  Alsoo Lubbert Gerritsen, Soon 
 van Gerrit Lubbertsen den Grooten deser dagen aan Henrik Wijchmen- 
 sen had verkoft een plaatsje, gelegen in den Ampte Ermelo 
 Buurschap Hoophuijsen, waar van hem het derde part was aengeërft 
 van sijn Moeij Stijntje Lubberts; ende nu van agteren gebleken ware 
 dat gemelde Stijntje Lubbertsen bij testament, op den 11 April 1761 
 voor den Heeren Jacob Schrassert en A.H. van Westervelt Schepenen 
 der Stadt Harderwijk gepasseert, de halfscheid van haere 
 nalaetenschap aan Lubbert Gerritsen bemaakt had, geaffecteert 
 met den last van fideicommis ten behoeve van de kinderen van 
 Gerrit Lubbertsen den Kleinen, bij Lubbertje Helmigs gepro- 
 creëert, inval hij Lubbert Gerritsen sonder kinderen kwame 
 aflijvig te worden; zoo is tot voorkoominge van alle gevol- 
 gen, als uijt dese onbedagte verkopinge zouden kunnen proflu- 
 eren, tusschen Lubbert Gerritsen ter eenre ende Peter Hannissen 
 en Grietje Gerritsen Echtelieden, voor sig en mede naemens 
 Cornelis Gerritsen, niet wel bij sijne sinnen sijnde, beide 
                  kinderen   
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 kinderen van Gerrit Lubbertsen den Kleinen en Lubbertje Helmigs 
 bovengenoemd ter andere zijde, in der minne overeengekomen, dat 
 voorn. Peter Hannissen en Grietje Gerritsen, pro se en naemens 
 de convienten sullen approberen en ratificeren de verkopinge van 
 bovengenoemde plaatsje, het voorseide derde part aengaende, gelijk 
 sij deselve approberen en ratificeren bij desen, sonder daar op nu of 
 naemaels eenige opspraak uijt hoofde van geseide fideicommis 
 te houden of te sullen lustineren; mogende lijden, dat van dat gehele 
 plaatsje door Lubbert Gerritsen opdragt werde gedaen in forma. 
 Mits dat daar tegen Lubbert Gerritsen zal verbinden een 
 Camp Lants, Cunthoven genaemd, gelegen in deser Stadts Vrijheid, 
 aen de Somersteeg naast Peter Cornelissen ter eenre en Wijne 
 Willemsen ter andere sijde, en deselve stallen in plaatse van het 
 derde part in bovengen. verkoft plaatsje, onder deselve last van fidei- 
 commis volgens vooraengetogen testament, gelijk Lubbert 
 Gerritsen is doende bij desen, om in cas hij sonder kinderen komt 
 te sterven, het effect van bovengen. Testament en fideicommis daar 
 op en aen te hebben, evenals of ’t selve hem van sijn Moeij Stijntje 
 Lubberts ware aengeërft. Ende vermits de onsinnigheid van  
 geseide Cornelis Gerritsen, zal hier op ten sijnen opsigte de 
1754 23. Sept. bij Sche- approbatie van de Heeren van de Magistraat werden versogt 
penen geapprobeert. in forma, alles onder wedersijds verband van haere personen 
 en goederen, met submissie als na regten.   Actum de 21 Sept. 
geprothocoll. Rubr. Hierden 1754. 
fol. 349. 
 
 
 Voor Boonen en Schrassert Schepenen bekenden Evert van Nun- 
 speet en Jannetje Cornelis Egteln. voor haar en haere Erven 
 wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
 deugdelijk schuldig te sijn aen Adolf Muller en sijne Erven eene 
 summa van eenhondert en vijftig Car. guldens ad 20 st. het stuk, 
 waar van sij Comparanten beloofden jaarlix en alle jaar op 
 de verschijndag (heden over een jaar de eerste) te sullen be- 
 talen een rente van vier gelijke guldens van ’t hondert, en daer 
 in tot de finale aflosse toe, die alle jaar op den verschijn- 
 dag zal mogen en moeten geschieden, mits van de eene of an- 
 dere sijde een vierdeel jaers bevorens opgeseid sijnde, te conti- 
 nueren. Voor welk Capitaal, renten en bij onverhoopte wan- 
 voldoeninge te vallene kosten, sij Comparanten tot een speciaal 
 onderpand stelden en bij desen verbonden haar hof, gelegen 
 voor dese Stadt in de Nijptang, naast den hof van Richard 
 Apeldoorn ter eenre en de gemene weg ter andere sijden, en  
 verders verbonden haare personen en goederen, soo gerede 
 als ongerede, om alle manquement daar op en aen te ver- 
 haelen, met renuntiatie van alle exceptien, sonderling van 
 ongetelden gelde, van welker effect sij sig na genoegen 
 onderrigt hielden.    Actum den 23 Sept. 1754. 
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 Wij Johan Apeldoorn en François Oosterbaan, der regten 
 Doctoren, Schepenen der Stadt Harderwijck, doen kond en certifi- 
 ceren hiermede, dat wij versogt sijnde ten Sterfhuijse van 
 Juffer Sara Maria Wakker, aen ons aldaar door Juffr. Agnita 
 Margarita Wakker, Huijsvrouw van Ds. IJsbrandus Hoefhamer, 
 predikant te Graft, is vertoont en overgegeven een besloten 
 testament, op den 17 Meij 1754 voor ons gepasseerd, met ver- 
 soek van recognitie der segulen, aperture en verleesinge, ende 
 ’t geene verder wert gerequireert. Dat (nadat de jongste 
 Broeder Dr. Arnt Gerard Wakker voor zig en naemens sijnen 
 twee Broederen DDre. Otto van Dijkhuijsen en Antonij Wakker, 
 alle drie, na sijn seggen, in het sterfhuijs præsent, versogt 
 hadde zig van de Lecture te mogen absenteren, mits het 
 daar voor houdende als of sij daaraen en over waren geweest, 
 ende ook teffens verklaart haar Suster tot het ver- 
 soeken en assisteren deser aperture magtig te houden en te 
 erkennen als of haar Eheman selfs præsent ware en ver- 
 rigt hadde het geene hiertoe zou mogen werden vereischt) 
 wij onse Segulen en ondertekeningen hebben geëxamineert, 
 en ongevitieert gevonden, dat besloten papier geopent en 
 het binnenste van dien door onse Secretaris doen voorlesen 
 hebben. Soo en als ’t een en andere deses onder cachet van 
 onsen Secretaris bij transfix geannexeert is geworden, alles 
 om te strekken na behoren.   Actum Harderwijck onder onse 
 cachetten en betekeningen op den 23 Sept. 1754. was nevens   
 haare segulen getekent.  Jan Apeldoorn.  Fr. Oosterbaan. 
 en ter zijde op ’t transfix   (l.s.) Johan Schrassert. 
 
 Superscriptie: Voor ons onderst. Schepenen der Stadt Harderwijck 
 compareerde Juff. Sara Maria Wakker, siek te bed leggende, 
 dog haers verstands en memorie volkomen magtig, dewelke 
 aen ons heeft overgegeven dit verslote papier en verklaarde 
 daar in vervat en begrepen te sijn haar uijterste wille, die 
 sij na haar dood agtervolgt wilde hebben. Oirkond onser 
 betekening en besegeling.  Actum Harderwijck den 17 Meij 
 1754. was nevens 4 segulen getekent  Jan Apeldoorn. 
 François Oosterbaan. 
 
 in het binnenste stond:  Ik ondergeschrevene Sara Maria Wakker, 
 in overweging genomen hebbende de sekerheit des doods 
 en de onsekerheit van dien, en niet willende van dese we- 
 relt scheijden voor en aleer ik van mijne geredene goederen 
 hebbe gedisponeert, soo tegenwoordige als verkrijgende, 
 soo is ’t dat ik uijt eigen persuagie en tedere liefde  
 en genegenheijt altoos aan mijn Suster Angenieta Mar- 
               grieta    
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 grieta Wakker belooft hebbe haar te sullen geven en bemaken 
 gelijk ik nu bij desen kome te doen, bij testament, legaat of co- 
 dicil soo als ’t selve na regten best sal kunnen bestaan. Soo 
 bemaeke en geve ik mijn bovengenoemde Suster alle mijne kle- 
 deren van sijde, wolle, sitse, linnengoet en alles wat tot 
 mijn lijf behoort heeft, silver en goudt, mijn boek met 
 goudt beslag, juwelen, parelen, als ook mijne twee silvere 
 kandelaars en kabinet, mijn van Juffrouw Rijswijck present 
 gedaen, als oock een obligatie van duijsent guldens, mijn van 
 Mevrouw Van Houten bij testament gemaakt, dogh op volgende 
 conditien dat dit bovengenoemde bij mijn Suster sal genoten en 
 gebruijkt worden haar leven langh, dogh so seij voor haar 
 Man sonder kint of kinderen quame te sterven, of kint of 
 kinderen sijnde en dese quamen te sterven eer die getrouwt of 
 25 jaer oudt sijnde, dat dan ’t bovengenoemde aanstons sal ver- 
 erven en versterven op mijn jongste Broeder Arend Gerard Wak- 
 ker,alsoo ik die goederen in soo een geval wel expresse 
               met de last van fideicomis bemake.  Tot welkers bevestinge 
 en nader explicatie deses ik hier nogh bij voege mijn cerieuse 
 wil en begeerte te sijn, dat noijt iets van mijn gerede of on- 
 gerede goederen, die ik kome natelaten, aan de seijde van mijn 
 Susters Mans Vrinden of Erfgenamen sal kunnen of mogen 
 overgaen of versterven of oijt bij testament daar aan sal 
 mogen komen, alsoo ik ’t selve infinitum verbiede mits desen. 
 Dies ten waren oorkonde heb ik ondergeschreven testatrice 
 dit eijgenhandig getekent binnen Harderwijck de 6 Meij 
 Aº. 1754.  was getekent  Sara Maria Wakker. 
 registr. 23 Sept. 1754. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Mr. A.G. Wakker pro se en naemens sijn Broeders de D.D. 
 O.D. Wakker en Antonij Wakker en sijn Suster Agneta Marg. 
 Wakker, en verklaerde pro se en naemens sijn Broeders en 
 Suster, tot voldoeninge aan deser Stadts Willekeur zoo veel 
 nodig of dienstig, het Erfhuijs van sijn Suster Sara Maria 
 Wakker Omni meliori modo te verburgen, doende sulx kragt 
 en mits desen, ten dien eijnde tot Burgen stellende, om alle 
 bewijselijke schulden en waar toe Erfgenaemen verpligt 
 sijn te sullen voldoen, Dirk Snippendaal en Dirk Leijs, 
 genoegsaem geerft en gegoedet, dewelke præsent sijnde daar 
 voor haar personen en goederen verbonden hebben ten 
 effecte als na regten, en heeft de Comparant pro se en 
 pq. belooft de voorn. Burgen te indemniseren en aller- 
 dings schadeloos te sullen houden.  Actum den 30 Sept. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Boonen Schepenen compareerden Gerrit Ger- 
 ritsen en Geertje Vredenburg Egteln., dewelke bekenden aen 
 haar Son en Dogter Claas Aertsen en Peterje Gerritd Egteln. 
 te hebben overgedaen en gecedeert, die ook bekenden van 
 haare voorn. Ouders te hebben overgenomen en ontfangen 
                        alle   



24 
 

ORAH-153  1754 fol.012 
 
 alle haare visserij, schuijt, vischwandt, netten en all het gene 
 tot den visserij behoort, benevens de schuld welke Looge Reiersen 
 tot hier toe op haar eerste Comparanten gehad heeft, op heden 
 berekent en gereduceert tot een summa van tweehondert en 
 drie guldens. Vervolgens compareerde Looge Reiersen, dewelke 
 verklaarde met dese overneminge te vreden te sijn, en voor 
 sijne vooraengetogene schuld en prætensie van de eerstgenoemde 
 Comparanten aftesien, en in plaats van deselve van nu af 
 voor sijne Debiteuren aen te neemen en te houden de tweede 
 Comparanten Claas Aartsen en Peterje Gerrits ten boven- 
 genoemde summe van twee hondert en drie guldens, en waar 
 boven hij dan nog alnu aen deselve ter leen heeft opgeschoten 
 een summa van seven en negentig guldens, welke sij laatst- 
 genoemde Egtelieden ook bekennen van Looge Reiersen te 
 hebben ontfangen, en dus aan Looge Reiersen schuldig te zijn, 
 te samen een summa van driehondert guldens, waar tegen 
 Claas Aartsen en Peterje Gerrits aenneemen en belooven aen 
 Looge Reiersen of sijn Vrouw te sullen brengen en leeveren 
 alle de Haring die sij zullen komen te vangen, sonder 
 daar van eenige aen een ander Koopman te mogen brengen. 
 Zullende bij die afrekeningen van dien van tijd tot tijd op 
 die geleverde Haring Looge Reiersen en sijn Vrouw in 
 redelijkheit en na gemeine Koopmans gebruijk telkens 
 mogen inhouden een redelijke summa op afkortinge van 
 haar bovengemelde schuld, sonder dat ook Claas Aartsen 
 en sijn Vrouw hieruijt zullen mogen scheiden, voor dat die 
 bovengen. schuld ten vollen voldaen en geliquideert sal sijn. 
 Voor all ’t welk Claas Aarsen en Peterje Gerrits na ver- 
 willekeuring regten (waar van sij door Schepenen geinfor- 
 meert sijn) hebben overgegeven, verwillekeurt en verbon- 
 den all haar tegenswoordige en toekomende visserij, als  
 schuijt, netten, vischwandt, touw en gaaren en voorts all ‘t 
 geene tot de visserij behoort, of gebruijkelijk is, mitsga- 
 ders ter parate executie en allen vorderen effecten als  
 na Stadtsrechten. Met renuntiatie van alle exceptien. 
 Actum dem 1 Octob. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Oosterbaan Schepenen bekenden Evert Bunt- 
 schoter, mitsgaders Paul Benin Du Vergé en Hendrikje Bunt- 
 schoter Egtelieden, verkoft te hebben en dienvolgens alnu te 
 cederen en te transporteren, gelijk zij deden mits desen, aen 
 Geertruit Claasen Foppen en haeren Erven een Camer staende 
 en gelegen alhier in den Oosterwijck tusschen de behuisinge 
 van Coperse, laatst Claas Olofsen en Derkje Jans Egteln. 
 toebehoort hebbende ter eenre, en die van Gerrit Petersen 
 ter andere sijden, met alle sijn regt en geregtigheid, soo als 
 deselve camer door Verkoperen van Peter Lubbertsen en 
 Lijsbeth Hendriksen is aangekoft, ende sulx voor eene 
 summe van vijf en negentig guldens, waar van Compa- 
 ranten bekenden voldaen te sijn, beloovende voorsz. Camer 
 te wagten en wahren als erfkoops regt is, onder verband 
 van haere personen en goederen.  Actum den 2 Octob. 1754. 
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Voor Pronck en Apeldoorn Schepenen 
loofden en wierden Burgen Frans Ebbing en Egbert Tuns voor ’t Erfhuijs van Evert 
Hilbrink; des beloofde desselfs Wed. Aaltje Huijskes, als ’t regt hebbende van desselfs 
Erfgen., de voorn. Burgen 
te vrijen als regt is. Actum 
den 3 Oct. 1754. Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen der Stadt Harder- 
 wijck compareerde Juffr. Anna van Wenkum Wed. van Derck 
 Wesseling, gesond van lichaem en verstand, so veel nodig in desen 
 geassisteert met Mr. Johan Schrassert, dewelke verklaarde, 
 om alles na haar dood in haeren boedel ordentlijk te doen toegaen, 
 bij haar selve, sonder ijmants inductie of persuatie geresolveert 
 te hebben te versoeken, aan te stellen en te nomineren, soo als sij ver- 
 sogte, aanstelde en nomineerde kragt deses, Arnoldus Bor, woon- 
 agtig tot Amersfoort, om bij haar overlijden in haere sterfhuijse 
 te gaan, sleutels van kasten en kisten na sig te nemen, ende het 
 volkomen bewind daar in te voeren, haere begrafenis te reguleren 
 ende voorts te hebben en uijt te voeren het Executeurschap 
 van haar testament, de legaten te distribueren ende gemeenlijk 
 te besorgen dat alles na den inhoude van haar testament vol- 
 komenlijk en finalijk werde vervolgt en punctuelijk werde na- 
 gekomen. Gevende aen denselven Arnoldus Bor alle magt en 
 pouvoir aen eenen Testamentairen Executeur en Erfuijter eenig- 
 sints na regten competerende, en niet willende dat hij daar in 
 door ijmant ter werelt sal werden verhindert of enigermaten 
 belet; alle andere daar van bij dese uijtsluitende. Oirkond Sche- 
 pener betekening en besegeling. Actum Harderwijck den 10. 
 Octob. 1754  get. en geseg.   ende geregistreert eod. die. 
 
 
 Voor deselve Schepenen bekende Jan Brummelkamp voor sig en 
 sijnen Erven in eenen vasten en stedigen erfkoop op den 23 Aug. 1754 
 te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen en te trans- 
 porteren aen Henrik van Hagen en Johanna Beijerink Egteln. 
 en haaren Erven de geregte halfscheid van een Camp lants, leg- 
 gende voor 6 schep. gesaij, aen de Sandsteeg naast de Wed. 
 Kuijsman ten noorden, Wed. van Coopman Henrik Oosterbaan 
 ten westen, Jannetje Jans ten zuijden en de Sandsteeg ten 
 oosten, met deselfs houtgewasch, zoo als hem die halfscheit 
 uijt kragt van conjugale gemeenschap van zijn Vrouw zalt. 
 is aengekomen, voor een summa van hondert een en vijftig gls., 
 daar van Comparant bekende voldaen te zijn. Belovende 
 mitsdien voorseide halve Camp ten wachten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt (de verpond. ad f :-19-: 
 ord. jaarlix, zoo verre die nu betaalt werd) daar van af te 
 doen, als erfkoops regt is; onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum den 8 Octob. 1754. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoeck Schepenen compa- 
 reerde Jannetje Aerts, sijnde wel eenigsints swak in den 
 lichaeme, dog haar verstand, redenen en memorie, als gebleken 
 is, volkomen magtig, overdenkende des doods sekerheid en 
 de onsekere uijrhe van dien, en dies begerende te voorkomen 
 met dese haere dispositie testamentair, heeft van de tijdelijke 
             goederen   
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 goederen haar door God Almagtig verleent, gedisponeert als volgt: 
 Namentlijk, dat sij bij desen tot haere eenige en universele Erfgen. 
 institueerde haar Swager en Suster Lubbert Hendriksen en Gerritje 
 Aerts Egteln. en bij derselver aflijvigheit haar kinderen en Erfgen. 
 en sulx in alle haar na te laetene gerede goederen, geene uitgeson- 
 dert, omme deselve na haar Comparantes overlijden eeuwiglijk en erf- 
 lijk als haar eijgene, na haar welgevallen te besitten en gebruijken, 
 sonder bespieringe van ijmandt, met dien verstande egter nogtans, 
 haere bij desen geinstitueerde Erfgen. gehouden en verpligt sullen 
 sijn haar Comparante geduijrende haar leven lang te huijsvesten 
 en haar te verplegen in cost, drank, kledinge en redinge, ook 
 na haar staat en conditie haar een eerlijke begraffenis aendoen. 
 All ’t welke voors. is, verklaerde Comparante te sijn haar uijter- 
 ste of laatste wille, dat ’t selve na haar overlijden ook alsoo mag 
 werden agtervolgt, en als testament, legaat, gifte onder de leven- 
 dige ofte ter sake des doods, ofte soo en als ’t selve na regten en 
 costume deser Stede effect sorteren en ’t beste voortgang hebben mogte, 
 al ware schoon alle solemniteiten, hier toe nodig, niet geadhibeert, 
 die sij nogtans voor geadhibeert wilde gehouden hebben.  In waer- 
 heits oirkonde hebben Schepenen dese getekent en gesegult op de 
 21. Oct. 1754. 
 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen, als voorvanks 
 recht is, Henrik Jan van Hagen en Aart Contant voor het 
 erfhuijs van de HoogWelgeb. Jonkvrouwe W.M. van Ploschwitz, 
 des beloofde die HoogWelgeb. Jonkvrouwe Anna Catharina 
 Benigna van Ploschwitz, testamentaire Erfgen., de voorn. 
 Burgen te vrijen als regt is.   Actum den 24 Oct. 1754. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoeck Schepenen der Stadt 
 Harderwijck compareerde die HoogWelgeb. Jongvrouwe 
 Anna Catharina Benigna van Ploschwitz, in desen soo 
 veel nodig geassisteerd met onsen Secretaris Mr. Johan 
 Schrassert, ende verklaarde, dat sij, overdenkende 
 de sekerheid des doods en daar bij in agt neemende 
 dat het den Hemel behaagt heeft haare drie Susteren 
 voor haare Moeder door de dood weg te haalen, niet 
 weetende wat God in sijn raadsbesluijt over haar besloten 
 mogt hebben, om te prevenieeren dat niet ijmand 
 ter werelt bij haar vooroverlijden aan haere Vrouwe 
 Moeder eenige moeijlijkheid zou konnen of mogen 
 toebrengen, bij sig selven, sonder ijmands persuatie 
 of inductie, te rade was geworden over de goederen haer 
 door God Almagtig genadelijk verleent te passeren 
 en op te rigten dese haare dispositie; Dienthalve 
 verklaarende haare welberaden, vrije en absolute 
 begeerte en intentie te sijn, dat, soo het God behagen 
 mogt haar insgelijks voor haare Vrouwe Moeder 
 
          uijt    
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 uijt dese werelt te haalen, alle haare gerede en ongerede 
 goederen, actien en crediten, niets uijtgesondert, waar gelegen 
 of te vinden, ofte wat naame of nature die mogen hebben, die 
 sij stervende zal ontruijmen en nalaten, in eenen vol- 
 komen eijgendom zullen koomen, vererven en devolveren 
 op haares Comparantes Moeder, die HoogWelgeb. Vrouwe 
 Margarita van Pobitz, Douairière van Ploschwitz, als 
 haare eenige wettige en natuurlijke Erfgenaam, met 
 uijtsluijtinge van allen anderen, wie die ook zouden 
 mogen zijn. Ten dien eijnde bij desen, zoo veel nodig 
 of dienstig casserende, aanvullende en te niete doende 
 alle instrumentien, handelingen en dispositien, bij wien 
 of waar die gemaakt mogen zijn, waarop sig ijmand 
 ter wereld sou mogen willen beroepen, of daar mede den 
 inhoude deses tragten te contradiceren of te renver- 
 seren; alle deselve willende gehouden hebben als of se 
 niet in de wereld waren, in tegendeel begerende, dat dese 
 haare verklaringen en dispositie alleenlijk zal wer- 
 den nagevolgt, ende in alle geval haar volkomen 
 effect sorteeren als haare volkomen wille en suijvere 
 begeerte, ende als soodanig in alle soodane forme, 
 waar in die best na regten bestaan kan sorteren het 
 aller volkomenste effect. 
 Des t’ oirkonde bij Schepenen der Stadt Harderwijck 
 getekent en gesegult binnen Harderwijck den 24. 
 October 175.                                          geregistr. den 25 dito. 
 
 
 Voor Westervelt en Pannekoeck Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvanks regt is, Henrik Timmer 
 en Peter Claassen voor ’t Erfhuijs van Wouter van 
 der Veen; des beloofde Claas van der Veen, Soon 
 en universelen Erfgen. van sijn Vader zal. Wouter  
 van der Veen, de voorn. sijnen Burgen te vrijen als regt 
 is.   Actum den 11 Nov. 1754. 
 
 
 Den Hr. Secr. van der Graaff en sijn WelEd. Ehevrouwe 
 magtigen Vrouwe Anna Maria Cocq Wed. Castri- 
 cum tot Erfdeilinge in den boedel van haar Broeder 
 Pieter Henrik van Castricum.Cum jures submi den 
 12 Nov. 1754. 
 
 
 Voor Pannekoeck en Oosterbaan Schepenen der Stadt 
 Harderwijck, compareerde Gerrit Timmer, dewelke sig nevens 
 Willen de Weerd en voor all en ijder als Principaal tot  
 
                   borge  
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 tot Borge gestelt voor het Hoofdgelt over Harderwijck, over den 
 loopenden jaare, door zijn Broeder Jan Timmer van HaarEd. Mog. 
 gepagt voor agthondert en vijftig gl., onder verband sijner 
 persoon en goederen, met submissie aan de parate executie van de 
 Ed.Mog. Heeren Gedeputeerde Staate van Veluwe, ende voorts 
 onder soodane verband, assertatie en preferentie den Quartiere 
 competerende. Met renuntiatie van alle exceptien. Ordinis excus- 
 sionis et divisionis etc. Zijnde dese Borge een alhier ingeseten 
 geërft en gegoedet burger.  Actum Harderwijck den 26 Sept. 1754. 
 geregistreert den 1 Nov. 1754. 
 
 
 Voor H. en W.J. van Westervelt Schepenen compareerden 
 Egbert Gerritsen en Dirkje Neuijen, Bruidegom en  
 Bruijd, dewelke verklaarden haar voorgenomen huijwlijk 
 integaen en te sullen sluijten op dese Conditie, dat inval 
 door doode van een haarer beiden dit Huijwlijk mogte ge- 
 dissolveert worden sonder kind of kinderen uijt haeren 
 bedde geprocreërt na te laten, de langstlevende alle des 
 overledens gerede en ongerede goederen, geene uijtgesondert, 
 die de overledene zal nalaeten, eeuwig en erfkijk sal besitten 
 en behouden, niets ter wereld uijtgesondert, als alleen linnen 
 en wolle, tot des overledens lijf behoort hebbende en 
 stervende gevonden werd, hetwelk voort na de dood aen 
 des overledens Erfgenaemen vrij sal worden uijtgekeert, reser- 
 verende de Comparanten sig de magt om malkander voorder 
 en nader te mogen beneficieren.   In kennisse der waarheid 
 hebben wij dese getekent en besegult.  Actum den 18 Nov. 1754. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Pronck Schepenen compareerden 
 Peter Pater en Neeltje Hendriksen Echteln., dewelke bekenden 
 voor sig en haaren Erven, in eenen vasten en stedigen erfcoop 
 te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen en te trans- 
 porteren aen Jan Arntsen en Engeltje Beerts Egtelieden en  
 haeren Erven, een kamp Lants gelegen aen de Broecksteeg 
 naast Hr.-Br.- W.J. van Westervelt ter eenre en de Diaconie 
 deser Stadt ter andere zijden, doende in ord. jaarlijkse verpon- 
 dinge f 7-1-12, voor een summa van duijsent en seventien 
 guldens, daar van Comparanten bekenden voldaen te zijn. Belo- 
 vende mitdsien voorsz. Camp met sijn houtgewasch te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt (de verpond. tot aen- 
 staende nieuwjaar, tot hoe verre sij oock de vrugten zullen 
 genieten) daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder ver- 
 band en submissie als na rechten.   Actum den 5 Nov. 1754. 
 
 
Dr. H.M.Bom als volm. van de Hr. van Staverden substitueert Willem 
Henrik Braskamp, Onderscholt der Heerlijkheid Loo, generaliter, ad 
lites en in specie contra Stijntje Lucassen.  d. 27 Nov. 1754. 
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 Voor W.J. en H. van Westervelt Schepenen erscheenen 
 Wolter Wilbers en Evert Kreenen, dewelke loofden en Burgen 
 wierden, als voorvanks regt is, voor het Erf- en Sterfhuijs 
 van wijlen de Hr. Philippus Wentholt, in leven Præceptor 
 van de vierde classe van het Veluwsche Gymnasium binnen 
 dese Stadt, des beloofden de Hr. Ellardus Wentholt Bur- 
 gemr. der Stadt Heusden en Juffr. Phoebe Wentholt 
 gesamentlijke Erfgen. ab intestato van wijlen de over- 
 ledene, die voors. Burgen te wachten en wahren als  
 erfhuijs recht is.   Actum Harderwijck den 28 Novemb. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen verklaarde 
 Derk Schömaker en Annetje Coopmans, aenstaende 
 Bruidegom en Bruijd, de laatste geassisteerd met haar 
 Vader Lubbert Coopman, haar voorgenomen huijwlijk 
 in en aan te gaen op volgende Huijwlix Voorwaarde en 
 conditien: dat alles tusschen haar beiden gemein zal zijn. 
 Dat, soo een van haar beiden sterft, kind of kinderen in wesen 
 sijnde, de langstlevende van hun beiden des vooroverledens nae- 
 latenschap zal blijven in tugt besitten tot wedertrouwen 
 toe. Maar het huijwlik door doode van een hunner beiden 
 gedissolveerd werdende, sonder dat eenig kind of descendent 
 uijt desen bedde voorhanden is, alle des eerstoverledens goe- 
 deren eeuwiglijk en erflijck sullen vererven en blijven op en aen 
 de langstlevende, met uijtsluitinge van alle bloetverwanten. 
 Behoudende zig de magt van nadere beneficeringe.  Actum 
 den 28 Nov. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en Oosterbaan Schepenen compareerden Antje 
 Mulder Wed. van Jacob Wesenhagen, mitsgaders Arnoldus Wesenha- 
 gen, Nicolaas Wesenhagen en Geertruid Cronenburg Egteln., ende 
 Maria Wesenhagen, kinderen en Erfgen. ab intestato van haar Vader 
 wijlen Jacob Wesenhagen voornt., en verklaarden in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop op den 6 Sept. 1754 te hebben verkoft en 
 oversulx kragt deses te cederen en te transporteren: 
 Aan de Heer en Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stadt 
 en Vrouwe Maria van Castricum Eheln. en haare Erven, een 
 kamp Lants met sijn holtgewasch, genaemt de Koekencamp, gelegen 
 aen de Deventer Weg, alwaar Koperen ter eenre en Albert van 
 Asselt ter andere zijden gelandet zijn, voor 400 Car. gl., daar van 
 Comparanten bekenden voldaen te zijn. Belovende oversulx voors. 
 perceel op een jaarlijkse ord. verpond. van f 2-16-12 te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt (de verpond. over 
 ord. 1753 en ¼ Extr. 1754 inclusive) daarvan af te doen als erf- 
 koops recht is; blijvende de pagt over den jaere 1754 tot Verko- 
 peren profijte.  Actum den 7 Dec. 1754. 
 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden deselve Comparanten te hebben ver- 
 koft en dienthalven te cederen en te transporteren aen Isaac 
 Ossenberg en Elisabeth Snell Egteln. en haere Erven een Huijs staende 
 in de Snijderstrate, naast Jan van Raalten ter eenre en Jan 
 Claassen ter andere zijden, voor 185 gl., daar van sij bekenden voldaen 
 te zijn. Met belofte van wahringe (deverpond. ad 3-3-12 ord. 1753 
 en 1/7 Extr. 1754 en Heerdstedegelt tot ult. Jun. 1754 incluis) als 
 erfkooops recht is. Blijvende de huijr over 1754 voor verkoperen 
 profijte.  Actum ut supra* * akte als boven  
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 Voor deselve Schepenen hebben deselve Comparanten verklaart te 
 hebben verkoft, gecedeert en getransporteert aen Peter van Asselt en 
 Johanna van Dijk Egteln. en haere Erven, een Huijs in de Vulder- 
 strate naast Jan Henrik van Galen en Tijs Jansen, doende in ord. 
 verpond. 1-2-4 voor 70 gl., bij haar ontfangen, met belofte van  
 wahringe, uti supra. d. 4 Dec. 1754. 
 
 Item aan de Kerk deser Stadt een Hof voor de Groote poort naest 
 Peter Claassen en Henrik ter Haar, zijnde vrij van verpondinge 
 met de eijken looien daer in, voor 206 gl. met bekentenis van 
 voldoeninge en belofte van waehringe, uti supr. 
 
 Item aen de Heer Burgemr. Nicolaas Willem de Meester en Vrouwe 
 Geertruijd Toewater Eheln. en de Hr. Burgemr. Aalt van Holthe 
 en haaren Erven een Hofje op de Kuijpen,  naast Gerrit Roest ter 
 wederzijden voor 13 gl. 10 st. met bekentenis van voldoeningen en 
 belofte van wahringe als erfkoops recht is. 
 
 
           Jan Evertsen Slors magtigt Dr. H.J. Ardesch contra Jacob 
           Jansen Slors ad litem cum clausilis solitis. d. 5 Dec. 1754. 
 
  
 Voor Schrassert en Van Holthe Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Jan Arntsen en Egbert Engelen- 
 burg voor ’t Erfhuijs van Wigman Roelofsen Engelenburg 
 en Geertje Arnts in leven Egtelieden; des beloofden Marte Aaltsen 
 in huijwlijk hebbende Aartje Engelenburg, Roelof en Willemtje En- 
 gelenburg, tsamen kinderen en Erfgen., de voorn. Burgen te 
 vrijen als regt is.  Actum den 7 Decemb. 1754. 
 
 
           Salomo Heimans cum suis magtigen Dr. Andries Ardesch, wegens 
           ’t stellen van cautie of contra- verburging des Appels contra Juffr. 
           Helena Susanna Eding. den 10 Dec. 1754. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerden 
 Wolter Wilbers en Evert Creenen, van competenten ouderdom, Bur- 
 geren en inwoonderen deser Stadt, en verklaerden op haeren 
 Burgereed wel te weeten, dat Dr. Philippus Wentholt op 
 den 17 Nov. deses jaars sonder testamentaire dispositie is 
 komen te overlijden, nalatende uijt hoofde van Versterf-regt 
 tot sijn eenige universele Erfgen. sijn twee Broeders kinderen 
 met naamen Ellardus Wentholt, Burgemr. tot Heusden, en 
 Phoebe Sibilla Wentholt woonagtig alhier.  Actum den 16 Dec. 1754. 
 
 
 Voor Pronck en H.M. Westervelt Schepenen compareerden 
 Jan op te Winkel en Jan Jacobsen Wagemaker, als bij de Ma- 
 gistraat deser Stadt aangestelde Voogden over de onmundigen 
 Jan Noorwegen, Soon van Jacob Noorwegen zal. bij Geer- 
 truijd Jacobsen Wagemaker in eerster egt verwekt, welke 
 verklaarden in haar voorst. qualiteit te hebben versogt, 
 geauctoriseert en magtig gemaakt, gelijk sij deden kragt 
 en mits desen, de welEerw. Welgeleerden Heere Jacobus 
 Moojen, Bedienaer des Goddelijken Woords te Mastenbroek, 
  om het interesse van haar voors. pupil waar te menen 
 omtrent den boedel en nalaetenschap van Margrietje 
 Noorwegen, laatst Wed. van Jan Petersen, op den 30 Novemb. 
 longstleden te Mastenbroek overleden, zijnde des onmun- 
 digens Vaders zal. Suster, dien volgens van diegene die 
                         daer     
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 daar toe verpligt mogten gevonden worden, te vorderen staat 
 en inventaris van de nalaetenschap van ge,. Margrietje 
 Noorwegen, en daar na met de verdere geregtigde Erfgen. 
 te treden tot schifting en deiling van denselven boedel, ook soo 
 nodig of vorderlijk de effecten te verkopen, de ongerede goederen 
 te transporteren en namens de Constituante in haere qualiteit 
 voor de evictie te caveren, de penn. uijt dien en anderen hoofde 
 te ontfangen, en daar voor te quiteren, en generalijk alles te 
 doen wat de nature der saken soude konnen medebrengen, soo in 
 als buijten regten, al wierde tot het een of ander speciaalder 
 volmagt vereischt, welke in dien val wort gehouden als hier 
 mede inbegrepen en geinsereert, met magt van substitutie, ver- 
 blijvende de Geconstitueerde verpligt van ’t geene bij hem in 
 dese zal zijn verrigt aen de Magistraat alhier of derselver 
 nadere ordres te doen behoorlijke verandwoording, rekening, 
 bewijs en reliqua, met belofte van ratihabitie en indemnisatie 
 caeterisque clausilis de jure solitis. Zijnde voors. Voogden 
 tot het passeren deser volmagt bij de Heeren van de Magi- 
 straat alhier als Overmomboirheeren speciaal geauthoriseert. 
 Actum den 17 Dec. 1754. 
 
               Dr. Joh. van Bommel magtigt Abrahem Dijkgraaff t’ 
               Apeldoorn ad negotia et lites d. 21 Dec. 1754. 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoeck Schepenen bekenden 
 Peter Pater en Neeltje Hendriks Egteln. voor zig en haeren 
 Erven in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren een 
 Hagen, genaemt den Glasenberg, in den Harderwijcker Eng 
 gelegen, naast Reint Conink ter eenre en de gemeine weg 
 ter andere zijden, doende in ord. jaarlijkse verpond., behalven 
 de Stadts Stuijvers f 4-3-6 soo en als deselve op den 24 Maart 
 1750 door Claas Cors en Jannetje Driess Egteln. aan haar Com- 
 paranten Egteln. getransporteert geworden is; zulx aen en ten 
 erflijken behoeve van den Heere Mr. Arnold Pronck, Burgemr. 
 deser Stadt en sijn WelEd. Erven, voor een summa van 610-10-: 
 vrijgelt, daar van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belo- 
 vende mitsdien voors. Hage, met geen andere lasten beswaard, 
 te wachten en wahen kommervrij en allen voorpligt daar van 
 aftedoen, als erfkoops regt is; onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum de 13 Dec. 1754. 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Cornelis Verhoef en Maria Brants Echteln., dewelke bekenden 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Johan Vos, Coopman 
 t’ Amsterdam en sijnen Erven, een summa van drie hondert en 
 vijf en vijftig gulds., procederende per rest van geleverde 
 en ontfangen winkelwaaren, na aftrek van daar op 
                          gedaane    
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 gedaane betalingen, en in specie mede van soodane tweehondert 
 guldens, als den Crediteur van den Scholt Bor uijt des eersten Com- 
 parants verdienste aan de Kerk tot Nunspeet nog volgens 
 toesage staat te ontfangen. Van welke bovengen. resterende 
 355 gls. de Comparanten beloofden te betalen een jaarlijkse 
 rente van drie gl. per centum, daar in de Comparanten sullen 
 continueren tot de finale aflosse toe, die alle jaar zal mogen 
 of moeten geschieden, mits een vierdeel jaars voor den ver- 
 schijndag (heden over een jaar de eerste en soo vervolgens) 
 van d’eene of andere zijde gedenuncieert zijnde. Specialijk 
 daar voor en allen koper verbindende haar Huijs in den 
 Donkerstrate, naast de steeg ter eenre en R. Reinierssen ter andere 
 sijden, mitsgaders het Huijs in den Groote Poortstrate, daar Comparanten 
 selfs in woonen, om capiaal, rente en kosten daar aan te verhalen. 
 Voorts onder verband van gerede en verdere ongerede goederen; 
 met renuntiatie van alle exceptien.   Actum den 31 Dec. 1754. 
 
 
  1755 
 
 
 Voor Schrassert en Van Holthe Schepenen compareerden de 
 Hr. Gerh. Nic. van Holthe, Major van de Dragonders ten dienste 
 deser Landen, en Vrouwe Magdalena Elisabeth van den Clooster 
 Echteln., mitsgaders de Jonkvrouwe Helena Petronella van 
 den Clooster, dewelke verklaarden in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop op den 15 Oct. 1754 te hebben verkoft en oversulx 
 kragt deses te cederen en te transporteren aen en ten behoeve 
 van Henrik Jan van Hagen en Johanna Beijering Echteln. 
 en haeren Erven, den geregte halfscheit van een Camp Lants 
 gelegen aan de Sandsteeg, naast de Wed. Huijsman ten noorden, 
 de Wed. van den Coopman Oosterbaan ten westen, Jannetje Inesz 
 ten zuijden en de Sandsteeg ten oosten, met desselfs houtgewasch, zoo 
 en als ’t selve den Comparanten van wijlen haare Suster Seila Erne- 
 stina van den Clooster jure successionis ab intestato aangekomen 
 en op haar gedevolveert is, en waar van de Koperen reeds de ge- 
 regte wederhelft besitten; ende sulx voor een summa van151 gl. 
 vrijgelt, waarvan Verkoperen bekenden voldaen te sijn. Belovende 
 oversulx de verkofte halve Camp Lants op een ord. verpond. van 
 :-19-1 te wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt 
 (de verpond. over ord. 1752 en ¼ Extraord. 1753 incluis) af te doen 
 als erfkoops regt is, mits dat de Coperen de pagt over 1754 zullen 
 profiteren; onder verband en submisie als na regten.  Actum 
 den 2 Jan. 1755. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Derk 
 en Abraham Bredius Boonen en verklaarden in eenen 
 vasten en stedigen erfcoop te hebben verkoft en oversulx 
 kragt deses te cederen en te transporteren aan de Heer 
 Johannes Cramer, Muntmr. van de Provinciale Gelderse 
 Munt, en sijn WelEd. Erfgen. den Hof of verbrandde plaats 
 in dese Stadt in de Vijhestrate, tusschen de Munt en Burg- 
 strate gelegen, met alle regt en geregtigheid, raad en 
 onraad, mitsgaders een jaarlijkste verpond. van f 2-13-8 
                                                               
  voor    
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 voor een somma van 148 gl. vrijgelt, waar van Comparanten 
 bekenden voldaen te zijn. Belovende dienthalven het verkofte 
 parceel te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 tot de verpond. over den jaere ord. 1753 af te doen, als erfcoops 
 recht is, onder verband haerer personen en goederen.   Actum 
 den 11 Jan. 1755. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Antje Mulder Wed. van Jacob Wesenhagen en verklaerde in 
 eenen vasten en stedigen erfcoop op den 1 Jan. 1755 te hebben ver- 
 koft en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren 
 aen Jan Rijbergen en Maria Hennebeck Echteln. en haeren 
 Erven een Huijs in de Groote Poortstrate staende, naast het 
 Huijs vanGeertje Wesenhagen ter eenre en dat van Evert 
 Bunschoten ter andere sijden voor 300 gls., daar van Verko- 
 perse bekende voldaen te sijn. Belovende oversulx het voorsz. 
 parceel op een ord. verpond. van f 2-4-10 te wagten en wahren 
 kommervrij en alle voorpligt ( de verpond. over ord. 1753 en 
 ¾ Extr. 1754 en het Heerdstedegelt tot ult. Jun. 1754 inclusive) 
 daar van aftedoen, als erfcoopsrecht is, onder verband en 
 submissie als na rechten.   Actum den 17 Jan. 1755. 
 
 
                            Lectum et recognitum 
                             d. 28 Jan. 1755. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert magtigde d’ Hr. Henrik 
 Gijsbert Wolfsen den Welgeleerden Dr. Johan Henrik van Griet- 
 huijsen, Adv. te Zutphen, om te verkopen den halfscheit van 
 een stuk lants, gelegen in den Ampte van Brummen, genaemt 
 de Heulenate en den Vuijlen Bras, de cooppenn. te ontfangen, 
 transport te doen, voor evictie te caveren enz. Cum clausulis 
 solitis.  Actum den 29 Jan. 1755. 
 
 
 Voor Vonck en Schrassert magtigde Casparina Vastenhant, 
 Huijsvrouw van Dirk van Beek, tut. Secr. in de bestendigste 
 forme regtens Henrik Ferrier, mr. Steenhouwer t’ Amsterdam 
 om in en ten haaren naame te lauderen, accorderen en te 
 ondertekenen zodanige actens en documenten, als de Ed. Agtb. 
 Heeren Commissarissen van de Desolate Boedelkamer t’ Am- 
 sterdam zullen bevinden te behoren met betrekkinge van 
 haar en haeren voorn. Man ter eenre, en derselver respective 
 Crediteuren of voorn. Desolate Boedelkamer ter andere 
 zijden; belovende t’ approberen en te ratificeren all ’t geene 
 alsoo door voorn. Ferrier gedaen zal worden.  Cum clausulis 
 solitis.   Actum den 30 Jan. 1755. 
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 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvanks regt is, Lubbert Jansen 
 en Aart Lubbertsen voor ’t Erfhuijs van Willemtje Cornelissen 
 in leven Huijsvrouw van Gerrit Lubbertsen; des beloofde 
 Gerrit Lubbertsen naemens sijnen kinderen de voorsz. Burgen 
 te vrijen als regt is.  Actum den 1 Febr. 1755. 
 
 
          Hr. Oud-Burgemr. Boonen mag- 
          tigt Dr. Huijb Martinius Bom. ad   
          causas jurtentis ubiqu. cum potest 
          substit.] den 14 febr. 1755. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerden 
 Roelof Petersen en Gerritje Hendriks Egteluiden, beide gesond 
 van lichaam en verstand, dewelke verklaerden haare Disposi- 
 tie en vaste intentie te zijn, dat bij haar overlijden haare 
 twee soonen, Gerrit en Henrik Roelofsen, voor haar getrouwe 
 arbeid en dienst aan haar en haeren boedel en huijshouding 
 gepleegd en bewesen, jaarlix in plaats van loon zullen voor 
 haar andere kinderen genieten en vooruit trekken ijder 
 vijfentwintig guldens, boven kleding en reding, zulx te rekenen 
 op ijder jaar bgonnen met haar mondige jaar af, tot dat sij 
 van haar zullen afgescheiden zijn, dat is den jongsten tot sijn 
 trouwen toe en den oudsten tot soo lang hij uijt haaren dienst 
 zal mogen scheiden en sijn eijgen fortuin door huijwlijk als 
 anders soeken. Boven en behalven ijder tweehondert guldens 
 tegens soodaene gelijke summa als de anderen ten huijwlijk 
 hebben mede gekregen; zullende alsdan haar erfnis op 
 haar kinderen sterven en vererven na Stadtsregten. Willende 
 dat dese ter sijner tijd volgens huijwlixvoorw., waar bij 
 sij malkanderen betugt hebben, zal volkomen effect gewinnen 
 in de beste forme.  Oirkond Schepenen betekening en besege- 
 ling. Actum den 10 Febr. 1755. 
 
Transpt. van den Lieten. Cle- 
mens Averkamp van het 
Huijs van Frank de Decimers 
d.d. 22 Feb. 1755 Siet 6 Jan 1758. 
     Volmagt van den Ln. 
     Ardesch d.d.25 feb. 1755 
     Siet fol. 23fs. 
 
 Voor Pannekoeck en Schrassert Schepenen compareerden  
 Antonij Deckering ende Jacob Sikken en Elisabeth Deckering 
 Eheln., zijnde de eerste en derde Comparanten kinderen van 
 Jacobus eckering en Aaltje Petersen Echteluiden, dewelke 
 verklaarden, alsoo den eersten Comparant in dienste van den Landen 
 ware gegaen, en de twee laatste Comparanten bij haare Ou- 
 ders stonden te blijven, overeengekomen en met toestemminge 
 en overleg hunner Ouderen, de twee laatste Comparanten zullen 
 blijven behouden en erflijk en eijgendomlijk besitten den gehelen 
 boedel, zoo als die bij den Ouderen zal werden nagelaten, 
 met desselfs raad en onraad, lusten en lasten, ook haare 
 Ouderen tot har eijnde toe assisteren n na haar dood 
 ordentlijk haare begraven; mits dat den eersten Compa- 
                  rant 
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 rant daar uijt vrij zal trekken en in eijgendom besitten den Hof, ge- 
 legen voor de Lutteke poort in de steeg na de Nijptang tusschen 
 de Hoven van de Secretaris Schrassert en Lambert Elsinkbos, 
 mitsgaders hondert guldens aen contant gelt, het Silverwerk dat 
 sijn Moeder op zijde heeft gedragen, het kleine boeck met sijlver beslag, 
 de klederen van sijn Vader van linnen en wulen, en een bed met sijn toe- 
 behoren; en dan vorders van sijner Ouderen nalatenschap geheel 
 en all afsien ten behoeve van de twee laatstgenoemde Comparanten. 
 Ende verklaerden de bovengen. Ouderen, Jacobus Deckering en 
 Aaltje Petersen Egteln., alhier mede præsent, den voors. Schikkinge 
 te approberen en te confirmeren, willende dat deselve na haar dood 
 zal hebben volkomen effect, soo als deselve ’t best na regten kan 
 bestaen, ende sonder dat haere kinderen deselve sullen mogen tegen- 
 gaen, met cassatie en renuntiatie van alle uijtvindingen welke 
 daar tegen uijtgedagt zouden kunnen worden, als sijnde conform 
 haarer Ouderlijke wille en begeerte, die sij alsoo ten besten van 
 haar selfs en van haere kinderen hebben goedgevonden.  Actum 
 3 Maart 1755. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen bekenden Jan Bosman en 
 Anna Catharina Mul Egteln. in eenen vasten en stedigen erfcoop 
 te hebben verkoft, en oversulx kragt deses te cederen en te transpor- 
 teren aan Andries Wulfsen en Elisabeth Prijs Egteln. en hunne 
 Erven, een Huijs staande in de Lutteke poortstrate naast Isaac 
 Offenberg ter eenre en de Haverstrate ter andere zijden, met 
 alle ap en dependentie voor een Summa van 1750 guldens vrij- 
 gelt, daar op Compara. bekenden ontfangen te hebben in gelde 
 seshondert en vijftig guldens, en de koperen tot haaren 
 lasten hebben genomen ………………… zoo daar in gevestigd staen 
 ten behoeve van des eersten Comparants voorkinderen, ad 
 tweehondert guldens; ……………………………………………… 
 daar van sij koperen zullen betalen een rente van seven gl. 
 jaarlix. Belovende mitsdien voorsz. Huijs te wachten en te 
 wahren kommervrij en allen voorpligt daar van af te doen. 
 als erfkoops regt is; onder verband en submissie als 
 na regten.  Actum den 9 Meij 1754. en alhier geregistreert . 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen heeft Cornelis Corne- 
 lissen Bast, als pagter van ’t Monopolium op de Brande- 
 wijnen en gedistilleerde wateren over de Stadt en ’t District 
 van Harderwijck, begonnen 1e Jan. 1755, magtig gemaakt 
 … Tappert, Procureur t’ Arnhem, om alle saken in 
 sijne pagt voorvallende, voor de Camer van de Ed. Mr. Heeren 
 Gedeputeerde Staaten van Veluwe contra conquinque tam 
 agendo quam defendendo, waar te nemen etc. Cum clau- 
 sulis solitis.   Actum den 8 Maart 1755.  
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 Voor H. van Westervelt en van Holthe Schepenen bekenden 
 Roelof Jagers en Aaltje Lamberts tut. marit., in een vasten en stedi- 
 gen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert, doende 
 sulx kragt deses, haar Hof, gelegen in het Steegje aan de Raam- 
 bleek, tusschen de Hof van Aalbert Willemsen en het campje 
 De Erfgen. van den Hr. Roedr. Schrassert toestendig, doende in ord. 
 verpond. 19 st. 10 pen. aen Jan Gelderman en sijne Erven, voor 
 een summa van 130 gl., waar van sij bekenden voldaen en betaalt 
 te zijn, den eersten met den laatsten penning. Belovende mitsdien 
 voorsz. hof te wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt 
 af te doen, de ord. verpond. 1753 en Exord. 1754 ingesloten, als 
 erfkoops recht is, onder verband van haare personen en goederen, 
 met renuntiatie van alle exceptien.  Actum den 21 Maart 1755. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen bekenden 
 Elbert van Dulmen en Bartje Schets Egteln., sij tut. marit., 
 in eenen vasten en stedigen erfcoop te hebben verkoft, en 
 mitsdien te cederen en te transporteren aen haar Broeder 
 Frans van Dulmen en sijnen Erven, de geregte halfscheit van 
 een Huijs, staende aan de Vischmarkt, naast de Strate ter eenre 
 en Aaltje Apeldorn der andere zijden, daar Coper de wederhelft 
 reeds van besat, voor een Summa van hondert gl. daer van Com- 
 paranten bekenden voldaen te zijn. Belovende oversulx voorsz. 
 halfscheit te wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt 
 daer van af te doen als erfcoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten; zijnde de lasten den coper bekend. 
 Actum den 4 April 1755. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerden Jacobija 
 (Wed. van Jan Straelman) 
 Hondius \/ mitsgaders Jan Straelman Junior, dewelke in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop hebben verkoft, gecedeert en getrans- 
 porteert kragt deses, aan Jan Timmer en sijnen Erven, een hof gele- 
 gen tegen over de vier Campen, naast Jacobus Deckering ter 
 eenre en de Wed. Huijsman ter andere zijden, voor 149 guld., daar 
 van Comparanten bekenden voldaen te zijn. Belovende oversulx 
 voorsz. hof te wachten en wahren kommervrij en de verpond. 
 ad 12 st. 1½ pen. ord. af te doen tot 1754 incluis, voorts allen 
 voorpligt te suijveren, als erfcoops recht is, onder verband 
 haerer personen en goederen, met submissie als na rechten. 
 Actum den 15 April 1755. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Dirk 
 en Abraham Bredius Boonen, en verklaarden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en oversulx kragt deses 
 te cederen en te transporteren aen Lubbertus Bunskerken 
 en Geisje Hulsentop Echteln. en haaren Erven een 
 Schuur, staende in de Vijselstrate, zoo als deselve thans 
                       bij   
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 bij Burgemr. Apeldoorn gebruijkt wort, tusschen de behuisinge 
 van Coperen ter eenre en van Cornelis Apeldoorn ter andere zijden,  
 doende in ord. verpond. f 5-10-8, sulx voor een Summa van 90 
 gl. vrijgelt, daar van Comparanten bekenden voldaen te zijn. 
 Belovende mitsdien voorsz. parceel te wachten en wahren kommer- 
 vrij, en allen voorpligt, de verpond. ord. 1753 en Extraord. 1754 
 incluis af te doen, als erfcoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na rechten.   Actum den 16 April 1755. 
 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 deselve Transportanten als voren, en verclaerden in eenen vasten 
 en stedigen erfcoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te 
 cederen en te transporteren aen den Hr. Burgemr. Jan Apeldoorn 
 en Vrouwe Elisabeth van Kolk Egteln. en haeren Erven, een  
 Schuur, staende in de Oosterwijck, zoo als deselve thans bij 
 den Hr. Coper gebruijkt wort, tusschen de behuisinge van Maritje 
 Wesenhagen ter eenre en Zeger Karssen ter andere zijden, 
 doende in ord. verpond. f 1-11-14; sulx voor een Summa van 
 160 gl., daar van Comparanten bekenden voldaen te zijn. Belo- 
 vende mitdsien voors. parceel te wachten en wahren kommer- 
 vrij, en allen voorpligt, de verpond. ord. 1753 en Extr. 1754 
 incluis af te doen, als erfcoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten.  Actum den 16 April 1755. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, onse Rentmr. Gerrit Buiten- 
 huijs en Andries Snelle, voor ’t erfhuijs van Vrouwe Geer- 
 truid Felbers, in leven Wed. van onsen overledene Raadsvriend 
 de Hr. Peter Oosterbaan. Des beloofden de Hr. Burgemr. 
 Francois Oosterbaan, Vrouwe Geertje Oosterbaan, Wed. 
 van wijlen onsen mede Raadsvriend de Hr. Joachim Johan 
 Geltsayer en Juffr. Sara Palthe, Wed. van wijlen Coopman 
 Henrik Oosterbaan, naemens haare kinderen, tesamen 
 Erfgen., de voorn. Burgen te vrijen als regt is.  Actum 
 den 16 April 1755. 
 
 
 Voor Pannekoeck en Schrassert Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvanks regt is, Aert Cornelisz. 
 Coninck en Albert Willemsen voor ’t Erfhuis van Jacob 
 Rijkertsen; des beloofden Henrik Rijkertsen en Beeltje 
 Aalberts, namens haare kinderen bij Aalbert Rijkertsen 
 verwekt, tesamen ijder voor de halfscheit Erfgen., de 
 voorn. Burgen te vrijen als regt is.  Actum den 22 April 1755. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen en mede als Geerfden 
 in Veluwen, compareerden de Hr. Mr. Johan Apeldoorn, mede 
 Raadsvriend en Major deser Stadt, en Vrouwe Elisabeth van 
                         Kolck   
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 Kolck Egteln., de laatst genoemde geassisteert met haaren Eheheer 
 voorn., mitsgaders Mr. Johan Schrassert, Secretaris deser Stadt, 
 als repræsenterende de Opper-Curateurschap van de Magistraat, 
 vermogens speciale resolutie van HaarWelEd. en Agtb. de dato den 
 7 Januarii 1754, tot menagement van kosten en meesten nutte der 
 Crediteuren, gearresteert en genomen met opsigt tot de finale portie 
 in den boedel van wijlen Cornelia Aerts, in leven Ehevrouwe van de 
 Hr. Oud-Burgemr. Andries Apeldorn, aan Johan Willem Erpen- 
 beek en Geertje Apeldorn Egteln. (haar Huijs en boedel verlaten 
 hebbende) toestendig; dan nog den Mede Raadsvriend den Hr. Mr. 
 Johan Apeldorn bovengemt. in qualiteit als specialijk hiertoege- 
 magtigd door Dr. Bernardus Janssen en desselfs Ehevrouwe Petro- 
 nella Apeldorn, geassisteerd met haaren Eheman als regtens, ver- 
 mogens volmagt op den 18 Maart 1755 voor Dr. Georg Willem 
 van der Portzen, Stadtholder van den WelEd. Gestr. Heere Gerrit 
 Jacob Jongkint, Richter der Stadt en Ampte Doesburg en Gerigts- 
 personen gepasseert; bij Schepenen gesien, gelesen en bevonden 
 de magt deses te behelsen, dewelke te samen en een ijder voor sijne 
 filiale portie Erfgenaemen van Cornelia Aerts, in leven Huijsvrouwe 
 van den Hr. Oud-Burgemr. Andries Apeldorn bovengenoemd, bekenden 
 op den 11 Meij 1754 in het openbaar te hebben verkoft: Een 
 Hof, gelegen voor de Smeepoort deser Stadt in de Touwbaan, naast 
 de Erfgen. Hensbergen ter eenre en Juffr. Eding ter ander zijden, 
 doende in ord. verpond sonder Stadtsstuijv. f 1-10-2 aen ende ten 
 erflijken behoeve van de Hr. Herman Jacob van Erckelens, Oud- 
 Burgemr. der Stadt Elburg, Overponder van Veluwe, en Vrouwe 
 Elisabeth Agnes Schrassert Echteln. en haere Erven, voor een 
 Summa van vijfhondert en negentig guldens f 590-:-. 
 Een Dagmaat op de Rietmehen in den Ampte van Ermelo gelegen, bij de 
 Wed. van Peter Michelsen gebruijkt werdende, en wandelende met 
 den Hr. van Westervelt, op een ord. verpond. van f 1-5-8 aen en 
 ten erflijken behoeve van Aert Cornelissen Conink en Jannetje 
 Roelofs Egteln. en haeren Erven, voor een Summa van f 320-:-. 
 Een halve Hoeve in Sprielder Bosch, aen en ten erflijken behoeve 
 van Jacob Hendriksen en sijnen Erven voor een Summe van f 160-:-. 
 Dan nog bekenden de tweede Comparant in qualitatum prædictum, 
 mitsgaders Dr. Bernardus Janssen, selfs præsent, pro se en naemens 
 en met speciale bewilliging van sijn Ehevrouw, als bij opgem. vol- 
 magt gebleken is, te hebben in ’t openbaar op voorsz. datum 
 verkoft aen den Heere Johan Apeldorn en Vrouwe Elisabeth van 
 Kolck Egteln. en haeren Erven, hunne respective twee derde 
 parten in een Huijs, staende in de Bruggestrate, naast Jan 
 Santbergen ter eenre en Gerrit Timmer ter andere zijden, doende 
 in ord. verpond., behalven de Stadtsstuijvers, f 2-15-4, wegens het 
 geheel gerekent, op en voor een Summa van- f 375-:- 
       mitsgaders   



39 
 

ORAH-153  1755 fol.019vso 
 
 mitsgaders nog haare twee respective derde parten in drie Dag- 
 mathen op de Rietmehn, zoo groot en klein als Peter Johan- 
 nissen van de Broek in gebruik heeft, op een ord. verpond. van f 2-1-: 
 mede tegens het geheel gerekent, op en voor een Summa van f 405-:-. 
 Bekennende de bovengen. Comparanten van haare geregte aandeelen 
 in de bovengeseide Cooppenn. ten genoegen voldaen te zijn. Den voorn. 
 Kooperen mitsdien haare gecofte parcelen cederende en transporterende 
 voor haer en haeren Erven, kragt deses, met belofte van een ijder 
 hunne verkofte aandeelen den Kooperen te zullen wachten en wahren 
 kommervrij en allen voorpligt (de ord. verpond 1752 en Extr. 1753 toe) 
 afdoen, als erfkoops recht is, den tweeden Comparant van ’s Heeren 
 wegen en d’Eerste en laatste onder verband van hunne en hunner 
 Erven personen en goederen, met submissie als na rechten. Blijven- 
 de de loopende Huijr- en pagtpenningen van den Slag af tot 
 Koperen profijte.  Actum 17 April 1755 en geregistreert den 
 22 dito. 
 
 
 Voor Pannekoeck en Schrassert Schepenen bekenden Henrik 
 Rijkertsen en Weintje Willems Egteln., mitsgaders Beeltje Alberts 
 als Moeder en Voogdesse haerer kinderen, Cornelisje en Albert 
 Aalbertsen, als mede Erfgen. van Jacob Rijkersen, in eenen vasten 
 en stedigen erfcoop te hebben verkoft en mitsdien te cederen 
 en te transporteren kragt deses, aen en ten erflijken behoeve 
 van Aart Cornelissen Coninck en Jacobje Roelofs Egteln. en haeren 
 Erven, een Hof gelegen in de Weisteeg, naast den Hof van 
 Evert Klinkenberg ter eenre en het lant van Koperen Vader 
 ter anderen zijden, doende in ord. verpond. f 1-1-: voor een 
 Summa van 100 car. gl., daer van Comparanten bekenden 
 voldaen te zijn. Belovende oversulx voorsz. hof te wachten 
 en wahren kommervrij, en allen voorpligt daar van aftedoen, 
 als Erfcoops recht is, onder verband en submissie als na 
 rechten.  Actum den 22 April 1755. 
 
 
 Voor Pannekoeck en Oosterbaan, Schepenen der Stadt 
 Harderwijck, compareerden de Heer Steven Reinier Brant, 
 Lieut. in Dienst deser Vereenigde Nederlanden, en Vrouwe 
 Johanna Charlotte Verschuur Egteluiden, beide gesond 
 van lichaam ende hunnes verstand en memorie volko- 
 men magtig, dewelke verklaarden ( onvermindert het 
 geene daar sij bij haar Huijwlijksvoorwaarden mal- 
 kanderen mede gebeneficeert hadden) met onderlinge 
 vrije en onbedwongen wille geresolveert te hebben, om 
 over haare na te laten goederen te formeren en te 
 passeren haar beider testament en uijterste wille, 
 volgens welke deselve na haar dood zouden vererven 
 en versterven. Het welke sij doende bij desen, bekenden  
 sij Comparanten, te samen en ijder bijsonder, tot hunne 
       universele    
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 universele Erfgenaemen te nomineren en te institueren, nominerende 
 en instituerende kragt deses, Jufferen Anna Lucia Heurdt, Willemina 
 Heurdt, en Dr. Willem Botters Heurdt, zijnde kinderen van wijlen den Here Jacobus 
 Heurdt en Vrouwe Geertruid Botters in leven Egteluiden, een ijder voor 
 een geregt derde part in der Comparanten na te laten gerede en ongerede 
 goederen, actien en crediten, niets in de gantsche werelt uijtgesondert, 
 ende bij vooroverlijden van eene of enige derselver de langstlevende. 
 Met uijtsluitinge van alle andere bloetverwanten. Willende dat dese 
 haare dispositie zal effect hebben als haar beider testament of 
 andere acte van uijtterste wille. 
 T’ oirkonde hebben Schepenen der Stadt Harderwijck dese getekent en 
 gesegult in Harderwijck den 28 April 1755. 
 
 
 Voor Pannekoeck en Oosterbaan Schepenen compareerde Vrouwe 
 Henrietta Johanna Schrassert, Weduwe,Boedelhouderse en Tugte- 
 naersse van wijlen den Heer Engelbart Georg Ardesch, in leven 
 Scholtis en Ontfanger des Ampts Barneveld, geassisteert met 
 haar Soon Henrik Johan Ardesch, dewelke heeft vertoont sekere 
 acte van Magescheiding van alle sodane gerede en ongerede 
 goederen als wijlen Vrouwe Geertruid Wakker, zijnde gewees des Com- 
 parantes Mans Zalt. Moeder, stervende nagelaten heeft, in dato 
 den 7 April 1731, tusschen de samentlijke kinderen en Erfgenamen 
 van voorn. Vrouwe Geertruid Wakker opgerigt en gesloten, 
 en dat, hetselve gesien, gelesen en geëxamineert zijndt, gebleken 
 is, dat onder andere gerede en ongerede goederen aen des Compa- 
 rantes Man Zalt. is toegedeilt en in vollen eijgendom overgegeven, 
 sekere obligatie van vijftien hondert guldens op de Generaliteit 
 op de naam van Jan Berkman den Walen genegotieert in dato den 
 20 Octob. 1679 en geaggreëert den 24 Octob. 1679, en dat dienvolgens 
 des Comparantes kinderen als Erfgenaemen van haar Vader Zalt. 
 bovengemelt zijn de tegenswoordige Eijgenaeren en Besitteren van 
 bovengen. obligatie. Versoekende hier van de nodige vidimus en 
 brief ende acte in forma.   Actum den 30 April 1755. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen, compareerden 
 Claas Pannekoeck en Grietje Claver, tut. Secr., dewelke verklaerden 
 haar voorgenomen huijwlijck in en aen te gaen op volgende conditien: 
 Dat tusschen haarbeiden zal zijn volkomen gemeinschap van goederen. 
 Dat, zoo dit huijwlijk door doode van een van beiden werde opgeloscht, 
 en er geboorte uijt haar beiden overblijft, de langstlevende van haar 
 zal de nalatenschap van d’eerst overledene behouden in lijftugt tot 
 desselfs wedertrouwen toe; Maar geen geboorte uijt dit huijwlijck 
 voorhanden zijnde, sijn of haar leven lang. Dog in alle geval zullen 
 des eerst overledens klederen van linnen of wullen, voorts sijlver 
 en goud, tot desselfs lijf behoort hebbende, aen des overledens Erfge- 
 naemen voort na dode, of ses weken daar na, werden uijtgekeert. 
 vrij en onbekommert. Wijders reserveeren contrahenten de magt om 
 malkanderen t ’allen tijden verder te mogen beneficiëren. Actum 
 den 3 Meij 1755. 
 
 Juffer Helena Susanna Eding, pro se en als Erfgen. 
 van haar Suster magtigt D.H.J. Schrassert. 17 Meij 1755. 
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 Voor Pronck en De Meester Schepenen der Stadt Harderwijck 
 compareerden Andries Wulfsen en Elisabeth Prijs Egteluiden, 
 sij tut Secr, dewelke bekenden elkanderen en de een den anderen te 
 legateren, besetten en te bemaken het vrugtgebruijk van alle des 
 eerst overledens goederen, gerede en ongerede, actien en crediten, 
 hoe genaamt en waar te vinden, om bij de langstlevende, ’t zij er 
 kind of kinderen zijn of niet, het leven lang na tuchtregten 
 beseten en genoten te werden. Willende dat dese sal bestaen en 
 effect sorteren in de beste forme van rechten; als gevende aen 
 malkanderen alle recht en magt, als ten uijtersten rechtens aen 
 Man en Vrouw gegeven mag werden. Actum onder Schepenen 
 betekening en besegeling in Harderwijck opden 29 April 1755. 
 was get.en ges.   
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen bekenden Aalbert Wil- 
 lemsen en Evertje Jacobs Echteln. voor sig en haeren Erven in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en oversulx kragt deses 
 te cederen en te transporteren aen Evert Jansen en Fennetje Jacobs 
 Echteln. en haeren Erven een Huijsje. staende in de Grote Markt- 
 strate naest Lambert Elfrinkhof ter eenre en Henrik van 
 Raalte ter andere zijden, doende in ord. verpond. f 1-7-14 voor 
 een Summa van f 175-:-, waar van Comparanten bekenden 
 voldaen te zijn. Belovende mitsdien voorsz. Huijs met sijn recht en 
 geregtigheit te wachten en wahren kommervrij, en alle voor- 
 pligt daar van af te doen, als erfkoops regt is; onder ver- 
 band en submissie als na rechten.  Actum den 13 Meij 1755. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Roelof Jagers en 
 Aaltje Lamberts Egteln., sij tut. marit., dewelke bekenden opregt en 
 deugdelijk schuldig te zijn aen Jan Vos, Coopman t ’Amsterdam, 
 en sijn Huijsvrouw een Summa van seshondert caroli guldens, 
 procederende van geleverde en bij haar Comparanten in ver- 
 scheide tijden ontfangen winkelwaaren. Van welke ses hondert 
 guldens de Comparanten, zoo lang sij die niet finalijk vol- 
 deeden, beloofden te betalen een jaarlijksen interesse van drie 
 per centum, waar van ’t eerste jaar zal beginnen te loopen met 
 V. Meij 1755 en zoo vervolgens tot de erlegginge des Capitaals 
 toe, die alle jaar zal mogen of moeten geschieden, mits een 
 vierdeel jaars te voren opgekundigt zijnde van de eene of andere 
 zijde. Verbindende de Comparanten voor Capitaal, renten en  
 kosten specialijk haar twee Huijsen op de Smeepoorter Brink, 
 met alle ap- en dependentien, waar van ’t eene bij haar selfs en 
 ’t andere bij haar Schoonsoon en Dogter bewoont en gebruijkt wer- 
 den. En stellen tot verdere wahrschap haar personen en 
 gerede goederen. Met renuntiatie van alle exceptien.  Actum 
 den14 Meij 1755. 
 
 
 Voor De Meester en Pronck Schepenen bekenden Brant Lub- 
 bertsen en Antje Egberts Echteln. voor sig en haeren Erven in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over- 
 sulx kragt deses te transporteren aen Bessel Gerritsen en  
                      Eva   
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 Eva Teunissen Egteln. en haaren Erven een Huijs, staende aen de 
 Coornmarkt, naast de Wed. Gelsaijer ter eenre en Gerrit Ittersum 
 ter andere zijden, voor een Summa van tweehondert en dertig gld. 
 daar van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende mitsdien 
 voorts. parceel te wagten en wahren kommervrij, en allen voorpligt 
 (de verpond ad f . . . . . . .  ord 1753 en Extraord. 1754 incluis) daar van 
 af te doen, als erfcoops regt is, onder verband en submissie als na 
 rechten.   Actum den 15 Meij 1755. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerden Lambert Elfrink- 
 hof en Johannes van Elfrinkhof, dewelke bekenden voor sig en haren 
 Erven in eenen vasten en stedigen erfcoop te hebben vercoft en oversulx 
 kragt deses te cederen en te transporteren aen Derk Vosselman en 
 sijnen Erven een Huijs met desselfs plaats staende en gelegen in de 
 Groote Marktstrate naast Gerrit Martensen ter eenre en Evert de 
 Metselaar ter andere zijden, doende in ord. verpond. f 3-13-12 jaar- 
 lix, voor een Summa van driehondert Car. guld. vrij gelt, daar van 
 Comparanten bekenden voldaen te zijn. Belovende dienthalven voorst. 
 Huijs en plaatse, met alle ap- en dependentie van dien, te wachten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt ( de verpond. ord. 1754 en 
 Extraord. 1755 en ’t Heerdstedegelt tot ult. Juni 1755 incluis) daer 
 van af te doen, als erfcoops recht is; onder verband hunner personen 
 en goederen, en submissie als na rechten.  Actum den 15 Meij 1755. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen bekenden D. en A.B. Boonen 
 in eenen vasten en stedigen erfcoop verkoft te hebben, en oversulx 
 mits desen te cederen en te transporteren aen Coopman Marten Vermeer 
 en Margrita Hoefnagel Echteln. en haaren Erven, eerstelijk een 
 Schuur met sijn Sonplaats daar tegens over, staende in den Oosterwijk 
 naast de behuisinge van Verkoperen, doende in ord. verpond. f 1-1-4 
 voor een Summa van 86 gl. vrijgelt; Dan nog een schuur in het 
 Molenstraatje deser Stede, staende tusschen de Kruijthof ter eenre 
 en de hof van de Smithmeester Mooojen ter andere zijden, doende in 
 ord. verpond. f 2-10-: voor een Summa van 93 gl. mede vrij gelt, 
 waar van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende mits- 
 dien voorsz. parcelen te wagten en wahren kommervrij en alle voor- 
 pligt (de verpond. ord. 1753 en Extr. 1754, af te doen als erfcoops 
 recht is, onder verband en submissie als na rechten.   Actum den 
 16 Meij 1755. 
 
 
 Voor De Meester en Boonen Schepenen compareerden Dr. Huijbert 
 Martinius Bom, Scholtis des Ampts Ermelo, in qualiteit als volm. 
 van den Hr. Corn. van der Hart, en Vrouwe Willemina van Barnevelt 
 Echteln., vermogens volmagt, gepasseert voor Burgemr. Schepenen en 
 Raad der Stadt Arnhem in dato den 17 Maart 1755, aen Schepenen  
 vertoont, bij deselve gelesen en bevonden zulx te behelsen, dewelke be- 
 kenden op den 3 Maart latstleden uijt de hand te hebben verkoft en 
 alnu kragt en mits desen te cederen, transporteren en in vollen eijgen- 
 dom over te geven, een Huijs met den aenkleven van dien, staende alhier 
 ter Stede in de Warmoesstraat, bij Committenten Moeder zal. de  
                                               Wed. 
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 Wed. Blom beseten en bewoont geweest, en dat voor een Summa van 
 400 gl., waar van Comparant p.q. bekende voldaen te zijn en door Coperen 
 op heden vergenoegt en betaalt, den laatsten penn. met den eersten, en 
 daarom geen eijgendom, regt of geregtigheit daar aan meer te hebben of 
 behouden, maar daar van onterft, onteijgend en ontgoedet te sijn en 
 in tegendeel Coperen en haaren Erven wederom in plaats van des Comparants 
 Principalen daar aen geërft, geeigent en gegoedet te zullen zijn en 
 blijven; zijnde dat Huijs com annexis alleen beswaart met een ord. 
 jaarlijkse verpond. van f 3-2-10 boven en behalven de Stadts Stuijv. en een 
 Booggelt van 17 Stuijv., welk Booggelt door den Comparant q.q. zal 
 worden gesuijvert en afgedaan tot over den jaare 1754 in ’t geheel, 
 en de verpond. tot over den jaare ord. 1753 en Extraord. 1754. Belo- 
 vende de Comparant q.q. ’t selve te wagten en wahren als erfcoops 
 regt is, onder verband en submissie als na rechten.  Actum den 10 Meij 1755. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen bekenden D. en A.B. Boonen 
 in eenen vasten en stedigen erfcoop te hebben verkoft en oversulx mits 
 desen te cederen en te transporteren aen Schipper Gerrit Hesselsen en 
 Petertje Willems Egteln. en haare Erven, een Huijsje staende in den Ooster- 
 wijck deser Stede naast Verkoperen Schuur ter eenre en de behuisinge 
 van Gerrit Gerritsen ter andere zijde, doende in ord. verpond. f 1-2-6 
 voor 73 gl. vrijgelt, daar van Comparanten bekenden voldaen te zijn. 
 Belovende mitsdien hetselve Huijsje te wachten en wahren kommervrij, 
 en allen voorpligt, de verpond. ord. 1753 en Extraord. 1754, als mede 
 het Heerdstedegelt tot ult. Jun. 1754 inclusive af te doen, als erf- 
 koops recht is, onder verband als na rechten.  Actum den 16 Meij 1755. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerden Derk van 
 Beek en Casparina Waterland Echteln., tut. mar., dewelke bekenden 
 voor haar en haeren Erven opregt en deugdig schuldig te zijn aan 
 Paulus Benin Du Vergé en Henrikje Bunschoten Echteln. en 
 haeren Erven een Capitale somma van tweehondert guld., heerko- 
 mende wegens geleende en deugdig aan haar verstrekte penn. en wel- 
 ke voorn. Somma sij beloofden en aennamen aan Renthefferen of haaren 
 Erven te restitueren en wederom te geven heden over een jaar met 
 de interesse van vijf gelijke guldens van ijder hondert, dog die 
 summa langer dan een jaar op interesse behoudende, in de beta- 
 linge der rente, als voorsz. te continueren tot de aflosse toe, de- 
 welke alle jaar zal mogen werden geëist en gedaan, mits mal- 
 kanderen een half jaar voor de verschijnsdag daar van behoor- 
 lijke opsage doende; sullende ’t de Comparanten egter vrijstaen 
 voorsz. Capitaal in ’t geheel of een gedeelte daan van binnen ’t jaar 
 te mogen aflossen tot haere keuse. Voor de restitutie van welk 
 Capitaal en prompte voldoeninge der renten verbonden Com- 
 paranten niet alleen haar personen, erven en goederen, maar 
 stelden daarenboven daar voor tot een speciaal onderpand en 
 hypotheeq haarlieder Huijs, staande alhier ter stede, in de 
 Warmoesstrate, bij de Wed. Blom zall. beseten en bewoont ge- 
 weest, en door Dr. H. M. Bom qq. aan haarl. op den 10 deses ge- 
 transporteert en in vollen eijgendom opgedragen, om daaraan 
 allen onverhoopten hinder en schade bij wanbetalinge zoo wel 
 van Capitaal als interesse te kunnen en mogen verhalen, ter 
 bedwange en submissie in desen WelEd. Stadtsgerigte, en met 
 renuntiatie van allen desen tegenstrijdende exceptien, insonder- 
 heit die van ongetelden gelde.  Actum den 16 Meij 1755. 
 
 
Eijbertus Apeldoorn magtigt Gerh. Pater ad præ- 
sentes lites ten Lantregten.  d. 27 Meij 1755. 
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 Voor Pannekoeck en Apeldoorn Schepenen compareerde Neeltje 
 Martens Wed. van Philippus Richter, haar verstand en uijtspraak 
 volkomen magtig, dewelke bij desen verklaarde te prælegateren aen 
 haar Nigt Luijtje Vermeer eene somma van dertig Car. guldens 
 onvermindert nogtans haar recht van mede-successie tot der 
 Comparanten goederen, die deselve stervende mogt komen nate- 
 laten. Voorts bekende sij Comparante nog te legateren en te 
 maken aen haar gewese dienstmaagd Lambertje van Asselt, Huijs- 
 vrouwe van Berent Hendriksen, eene somma van dertig Car. guldens, 
 aan Willemtje van Asselt thans bij haar voor meid wonende een 
 dubbelde rouw na haar staat, en boven dien eene somma van 
 dertig guldens Aan Driesje Berents, Huijsvrouw van Herman 
 Homan alle zodane klederen als sij Comparante ten tijde van haar 
 overlijden aen haar lijf mogte hebben. Begerende dat all ’t gelega- 
 teerde binnen de tijd van ses weken na haar sterfdag door der 
 Comparante Erfgenaemen vrij en onverhindert sal uijtgereijkt worden, 
 en voorts dat dese sal gelden als legaat, testament, codicil, gifte 
 onder de levendige ofte ter sake des doods, ofte op sodane wijse als het- 
 selve het beste na rechten sal kunnen bestaen.  T’ oirkonde is dese 
 bij Schepenen getekent en besegult in Harderwijck den 23 Meij 1755. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerden Olof Takker 
 en Maria Smink Egteluiden, dewelke bekenden voor zig en haeren Erven 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft ende oversulx te 
 cederen en te transporteren kragt deses, aen Bastiaen Olofsen en Jannetje 
 Stevens Egteluiden en haere Erven een Schuur, staande agter het Huijs 
 van Verkoperen in de Smeepoort Strate naast Koperen ter eenre 
 en Gijsbert Priester ter andere zijden (vrij van verpondinge, die geheel 
 op der Verkoperen Huijs en erve zal blijven) voor een Summa van 
 hondert en vijftig Car. guld., daar van Comparanten en Transportanten 
 bekenden voldaen te sijn. Onder dese verdere speciale bedingen, dat 
 Koperen (alhier mede præsent en zulx aanbelovende) en haare Erven, ofte 
 alle diegeene, die gem. Schuur naderhand door koop of andersints mog- 
 ten koomen te verkrijgen en besitten, aan Verkoperen en derselver Erfgen. 
 of navolgende besitteren jaarlix sullen betalen eene gulden à 20 stuijvers, 
 voor welkers prompte betalinge die verkofte Schuur voor nu en altoos 
 verbonden en specialijk gehypothekeert zal zijn en blijven, mitsgaders voor 
 allen kosten bij maquement van betalinge daar over te vallen. Zijnde 
 verdere conditie, dat Koperen aan Verkoperen zullen besorgen en erflijk en 
 altoos doen behouden een vrije doorgang van deselve Schuur agter uijt na 
 de wall toe, breed drie en een halve voet, op kosten van Kooperen af 
 te schutten, waar van Kooperen alleen het middenschot sullen moeten 
 onderhouden, maar de deuren en ’t overige tot de doorgang tot lasten 
 van Verkoperen en haaren Erven of nakomelingen zullen zijn en blijven. 
 Dan nog is specialijk geconditioneert, dat Kooperen of de Haaren van dese 
 getransporteerde Schuur nu of namaals geen Haring- of Bukking- 
 hange zullen mogen maken.Belovende wijders de Comparanten en 
 Transportanten de bovengen. Schuur te sullen wachten en wahren kom- 
 mervrij, en allen voorpligt daar van af te doen, als erfkoops recht 
 is; voor de verpond. haar bovengen. Huijs specialijk verbindende, alles 
 onder submissie als na rechten.  Actum den 31 Meij 1755. 
 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen bekenden Gerrit Lubbertsen 
 en Aaltje Croesen Egteln. van opgenomen en geleende penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Br. Johan Apeldoorn 
 en Elisabeth van Colck Egteln. en haaren Erven een Somma  
                                  van    
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 van eenhondert en ses guldens, als mede de kosten welke op dese vestenis 
 sullen komen te loopen, daar van sij jaarlix beloofden te betalen een 
 rente van vier guldens tot de finale aflosse toe, die altoos gevordert 
 en door Comparanten altoos gedaan sal mogen worden, sonder eenige op- 
 sage te voren te doen, en soo Comparanten inmiddels ijts kwamen af 
 te leggen sal de rente na proportie verminderen; voor welk Capitaal 
 en rente Comparanten verbonden haare personen, gerede en ongerede 
 goederen, en stelden tot een speciaal onderpand haare twee behuijsin- 
 gen op de Vischmarkt tusschen het voor- en agterhuijs van Gerrit  
 Buijtenhuijs, welker eene bij Comparant selfs en ’t ander bij Gerrit 
 Gerritsen thans bewoont word, als mede haar Hof buijten de groote 
 poort aen de gragt naast die van den Major van Holthe en de ge- 
 meine weg, om alle hinder en schade daar aan met de kosten te 
 verhaalen, met renuntiatie van alle exceptien, insonderheid van 
 ongetelden gelde.  Actum den 2 Juni 1755. 
 
 
 Voor Westervelt en Schrassert Schepenen bekenden Ruth Huijgens 
 en Willemina Teewis Echteln. in eenen vasten en stedigen erfcoop te 
 hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren 
 aen Olof Takker en Maritje Smink Echteln. en haeren Erven een 
 Huijs en Schuur daar agter, staende in de Vijhestrate naast Bastiaen 
 Olofsen ter eenre en Gijsbert Priester ter andere zijden, met alle regt 
 en geregtigheid, doende in ord. verpond. met die van ’t Creenen 
 Campje (hier op bij transport van den 11 Meij 1736 overgebragt) 
 jaarlix te samen f 5-6-4, voor een Summa van f 675-:- 
 daar van Comparanten bekenden voldaen te zijn. Belovende mits- 
 dien voorsz. Huis en Schuur te wachten en wahren kommervrij 
 en allen voorpligt daar van af te doen, als erfcoops recht is, on- 
 der verband en submissie als na rechten.  Actum den 2 Jun. 1755. 
 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Olof Takker en Maria Smink 
 Echteln voor zig en haaren Erven in eenen vasten en stedigen  
 erfcoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te trans- 
 porteren aen Ruth Huijgens en Willemina Tewis Echteln. en haeren 
 Erven een Huijs en erve, staende in de Donkerstrate tusschen 
 Professor Struchtmeijer ter eenre en Geertje Wesenhagen ter an- 
 dere zijden, doende jaarlix in ord. verpond. f 5-10-8 voor een 
 summa van f 300-:-, waer van Comparanten bekenden voldaen 
 te zijn. Belovende mitsdien voorsz. Huijs en alle ap en depen- 
 dentie te wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt 
 daar van af te doen, als erfkoops recht is, onder verband 
 en submissie als na rechten.  Actum den 2 Jun. 1755. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Adam van Luijck en Peter Pater 
 voor ’t Erfhuijs van Neeltje Martens, Wed. Richtens; des be- 
 loofden Marten Vermeer, Frank Vermeer en Marten Bastard, 
 sig sterk makende voor d’absente mede-Erfgen., de voorn. 
 Burgen te vrijen als regt is.   Actum den 11 Juni 1755. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de Hr. Henrik Boonen 
 Oud-Br. deser Stadt in qualiteit als volm. van Willem Hend. 
 Planten, weduwenaar van wijlen desselfs Ehevrouwe Maria 
 Ravensbergh voor hem selfs en mede als Vader en Voogd van 
 sijn onmondig kind met naeme Helena Elisabeth Planten, 
 en speciaal door den WelEd. en Achtb. Magistraat der Stadt 
 Doetinchem als Overmomberen van ’t selve kind hier toe bij 
 appointement in dato den 15 April 1755 geauthoriseerd, mits- 
                                gaders     
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 gaders als volm. van de mondige Dogters van voorn. W.H. Planten 
 met naamen Johanna Cornelia en Hendrica Maria Planten, inge- 
 volge Acte van volmagt voor Heeren Schepenen der geseide Stadt 
 Doetinchem op den 15 April 1755 gepasseert, voorts compareerden 
                                                   \Elisabeth Helena Ravensbergh/ 
 de juffren. Gerarda Ravensbergh \ / Hortensia Ravensbergh, en voorts 
 Hr. Henrik Boonen en Hendrina Ravensbergh Eheln- zijnde sij, 
 Vrouwspersonen, alle geassisteerd met gen. Hr. H. Boonen, als mede 
 nog de bovengen. Hr. H. Boonen als Volm. van Juff. Lucretia 
 Ravensbergh mitsgaders IJsbrant Planten ende Aleida Lucretia 
 Planten, vermogens Acte van volmagt voor Burgemr. en Regeerders 
 der Stadt Amsterdam respectivelijk op den 15 en 29 April 1755 gepas- 
 seert, en alle die volmagten bij ons gelesen en geëxamineert zijnde 
 hiertoe deugdelijk bevonden, dewelke in qualiteit als respective Kin- 
 deren en Kindskinderen en Erfgenaemen van wijlen haar Vader en 
 Grootvader Simon Ravensbergh, verklaarden in eenen vasten en ste- 
 digen erfkoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen 
 en te transporteren aen en ten behoeve van Juffr. Maria Ravens- 
 bergh, Wed. van Dr. Gerardus Eijbergen ende hare Erven, het recht 
 en eijgendom van de Halfscheit in twee distincte obligatien ten laste 
 van Holland en WestVrieslant, als een losrente van negen hondert 
 guld. Capitaal tot losse van ’t gemeene Lant, ten comptoire van Haarlem, 
 staende ten naeme van de negen Kinderen en Erfgen. van Simon Rochus, 
 gedateert 1º. Meij 1670 en gem. met fol. 4361fso. En een obligatie ten laste 
 van het gemeene Lant, comptoir te Haarlem van seshondert guld. Capi- 
 taal, ten naame van Juffr. Maria Swan in dato den 2e. febr. 1701, geag- 
 greert den 6 April 1701 numm. 7000 reg. fol 410 order aan G. 49 (welke 
 beide obligatien aen haar Comparanten respective Vader en Grootvader 
 zal. en wijlen Dr. Gerardus Eijbergen in leven Eheman van dese juffr. 
 Coperse als mede Erfgen. van zal. Juffr. Maria Swan, bij Mageschei- 
 ding op den 9 Oct. 1708 binnen Haarlem gepasseert, een ijder voor de 
 halfscheit zijn toegedeilt) ende sulx voor een gelijke Summa van 
 seven hondert en vijftig Car. guldens, daar van de verkoperen en trans- 
 portanten ten vollen bekenden voldaen en betaalt te zijn. Belovende 
 oversulx voorsz. obligatien voor soo verre de verkofte halfscheid be- 
 treft ten allen tijden te wachten en wahren, als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na rechten.   Actum den 16 Jun. 1755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerden de Hr. en Mr. 
 Johan Schrassert, Secretaris, en de Hr. en Mr. Henrik Johan Ardesch, 
 Advocaat alhier, beiden van competenten ouerdom dewelke onder offerte 
 van solemnelen ede, ter requisitie van den Heere Melchior Wilhelm van 
 Griethuijsen, Waardair van de Provinciale Munt binnen dese Stadt, 
 in huijwlijk hebbende Vrouwe Henrica Agnes van Dompseler, ver- 
 klaarden wel gekent te hebben den Heere Johan van Dompseler, Capi. 
 tain in dienst deser Vereenigde Nederlanden, en Vrouwe Egberta ten 
 Holten, in leven Egteluiden. Dat zij dienvolgens ook wel weeten, dat 
 die beide Egteluiden hebben nagelaten twee kinderen, eenen soon 
                                    genaemt   
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 genaemt Evert Geurt van Dompseler en eene Dogter, Henrica 
 Agnes van Dompseler, bovengenoemd, sonder meer kinderen, waar van 
 de Soon Evert Geurt van Dompseler ongetrouwt en (immers soo verre 
 publijk en ons bekent is) sonder testament overleden zijnde, die ge- 
 heele boedel van bovengen. Heere Johan van Dompseler en Vrouwe 
 Egberta ten Holten thans universaliter, eijgendomlijk en erflijk 
 werd beseten bij eerstgen. Heere Melchior Willem van Griethuijsen 
 en Vrouwe Henrica Agnes van Dompseler Egteln.  Actum Harder- 
 wijck den 20 Jun. 1755. 
 
 
 Voor Pronck en Apeldoorn Schepenen bekende Pelgrom Ardesch, 
 Lieut. in het regiment van de Heer Lt. Generaal van Glinsma, in de 
 beste en bestendigste forme rechtens te constitueren en volmagtig te 
 maken sijn Broeder Mr. Henr. Joh. Ardesch, Ontfanger der Verpond. 
 over dese Stadt, ten einde om alle des Comparants saaken, soo in 
 als buijten rechten en van welke aard en nature deselve ook mogen 
 wesen, te verrigten en waar te neemen, ook om mede namens de Com- 
 parant Magescheiden op te rigten en te tekenen, gerede en ongerede 
 goederen, obligatien en voorts van welke nature en benamingen desel- 
 ve mogen wesen, te verkopen en daar van na costumes locaal be- 
 hoorlijk transport te doen, penn. t’ ontfangen en daar voor te 
 quiteren, sijn Comparants persoon, gerede en ongerede goederen 
 te verbinden, en in ’t generaal alles te doen, te verrigten en te laten 
 geschieden het geene na ordre rechtens vereischt word, en de Com- 
 parant, selfs præsent zijnde, soude kunnen, mogen en moeten doen, 
 ook met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
 niteit, onder verband en submissie als na rechten.   Actum den 25 
 Febr. 1755. 
 
 
 Compareerden voor ons, Heribert van Westervelt, Johan Apel- 
 doorn, Willem Johan van Westervelt en François Oosterbaan, 
 Schepenen der Stadt Harderwijck, alle Geërfden in Veluwen, te- 
 samen Magescheits Vrinden en Dedingsluijden, ter wederzijden, 
 twee hier toe versogt, de Heer Henrik Boonen, Burgemr. der 
 voorn. Stadt, Weduwenaar en Boedelhouder van Vrouwe Adriana 
 Bredius zatl. ter eenre, ende Dr. Derk Boonen en Abraham 
 Boonen, Soonen en erfgen. van bovengen. Vrouwe Adriana Bre- 
 dius, door den Heere eerste Comparant in vorige ehe bij deselve 
 verwekt, ter andere zijden, dewelke verklaarden, vermits den 
 Hr. eerste Comparant voornemens was zig te verandersaten, 
 dat sij met malkanderen hadden gemaakt een rijp overleg van 
 den Staat van wedersijds boedels, soo als deselve thans bij 
 den Hr. eerste Comparant voor sig en als boedelhouder van 
 sijne bovengen. overledene Ehevrouwe als eene massa en bij elkan- 
 deren wierden beseten, dat sij dienthalven een juiste balance 
 hadden geformeert van het geene bij de eene en andere ten 
 huijwlijk waren aangebragt, staande huijwlijk aangeërft, of 
 aangekoft, ende alnu tesamen præsentelijk in wesen wierde 
 bevonden. Dat sij dienvolgens na eene soodane balance met en 
 tegens malkanderen gemaakt te hebben, hadden beraamt de navolgende 
 Boedelscheidinge. Ende wel eerstelijk omtrent het gereede, dat den 
 inboedel, linnen, gemaakt sijlver, goud, koper, tin, huijsraad en 
 verdere meubilaire goederen, voorts actien en crediten, ten over- 
 staan van twee onpartijdigen, of soo als het anders bij haar 
 selfs mogt geschikt worden, in drie gelijke deelen geleit, en  
 tusschen den eersten, tweeden en derden Comparant, een ijder voor 
 een geregt derde part verdeilt, geprofiteert en genoten 
 sullen worden.     
                                             Dat 
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 Dat betreffende de ongerede goederen, den Heer eerste Comparant de 
 vollen eijgendom zal behouden: 1e. Het Erft en Heerengoed met desselfs 
 landerijen, gelegen tot Elspeet zoo als ’t selve thans bij Aart Driessen als 
 bouwman gebruijkt wort. 2e. Het Erft en goed den Pol genaamt, met sijn 
 landerijen, mede tot  Elspeet gelegen, zoo als ’t selve bij Dries Hannissen 
 gebruijkt wort. 3e. Het Erft en goed den Hardenberg genaamt, met sijn lan- 
 derijen, zoo als ’t selve bij Aert Harmsen gebruijkt word. 4e. Het erve en 
 goed met sijn landerijen voor Elspeet gelegen en thans bij Henrik Evertsen 
 gebruijkt wordende. 5e. Het plaatsje t’ Elspeet bij Henrik Helmigsen 
 gebruijkt wordende ende 6e. De halfscheit van de Molen, land en Heggen 
 daar onder gehorende mede aldaar staende en gelegen, als mede 7e. den eijgen- 
 dom van seshondert Boomen in den Elspeter Bosch en twee en drie quarten 
 looten in de Uddeler Heegde. 
 Dat daartegen de tweede en derde Comparanten in vollen eijgendom sullen 
 hebben en behouden alle de overige vaste en ongerede goederen in de alinge 
 boedel bevonden werdende, van wat aard en nature en waar deselve gelegen 
 mogten sijn, sonder onderscheit van wiens zijde deselve herkomstig mogen 
 wesen, mitsgaders alle losse en gevestigde obligatien aan overledene 
 Moeder toestendig geweest. 
 Dat de boedelschulden en lasten, zoo er tegeswoordig zijn, en waar van 
 een wedersijds ondertekende specificatie sal werden gemaakt, van 
 wedersijden half en half, dat is, de eene helft bij den eersten, en de andere 
 helft bij de twee laatste Comparanten gedragen zullen werden. 
 Waar mede bovengen. Vader en Soonen bekenden van malkanderen in 
 alle liefde en vriendschap gescheiden, en de twee laatste van haar 
 moederlijke Erfnis volkomen voldaen te sijn, sonder d’eene of d’an- 
 dere, uijt wat hoofde sulx ook zijn mogte, eenige actie of prætensie 
 te behouden. Dienvolgens d’eene d’andere haare toegedeilde goederen 
 cederende en transporterende zoo veel nodig bij desen, met belofte van 
 den een den anderen deselve te sullen wachten en wahren, all sulx Maag- 
 en Boedelscheidings recht is. Met verdere speciale belofte, dat de 
 een den anderen sal afhouden alle opspraak en namaeninge wegens 
 des boedels uijtstaende schulden en lasten, werden als deselve hier 
 voorn. een ijder sijn opgeleid en toegedeilt. Ook den een den anderen 
 te zullen doen gewinnen en genieten het volkomen effect deses; onder 
 verband van hunne respective personen, Erfgen. en goederen, specialijk 
 de hier vorens benoemde, met renuntiatie van alle exceptien en 
 submissie aen den Here Provinciâl van Gelderland en alle andere 
 Rigteren en Gerigten. 
 T’ oirkonde sijn hier van twee als een luijdende Maag- en Boedelschei- 
 dings instrumenten gemaakt, en bij ons Schepenen, geërfde en all t’ 
 samen versogte wedersijds Dedingsluijden, nevens de Comparanten 
 getekent en gesegult in Harderwijck den 19 Meij 1753. was nevens 
 7 seguls getekent : H. van Westervelt. Jan Apeldoorn. W.J. v. Westervelt. 
 François Oosterbaan. Henr. Boonen. D. Boonen. Abr. Boonen. 
 alhier geregistreert den 25 fbr. 1755. door mij Joh. Schrassert, Secr. 
 
 
 Compareerden voor ons, Hend. Boonen, Johan Apeldoorn, François Ooster- 
 baan en Abraham van der Graaff, alle Geërfden in Veluwe, t’samen Mage- 
 scheitdvrinden en Dedingsluiden ter wedersijden twee hiertoe versongt, 
 de Hr. D. Boonen, Burgemr. der voorn. Stadt en Dr. Abrahem Bredius 
 Boonen, te samen kinderen en erfgenaemen van Burgemr. Henrik 
 Boonen en zall. Vrouwe Adriana Bredius Egteln., dewelke verklaarden 
 na voorgaende afdeininge van een gedeelte van het roerende goed (zijnde 
 van het geen bij haar onverdeilt is gebleven, een pertinente 
                             Staat   
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 Staat en inventaris gemaakt en bij beiden ondertekent) een vriende- 
 lijke scheidinge en deilinge te hebben gemaakt en ingegaan van de Onge- 
 rede goederen, haarlieden bij magescheit van den 19 Meij 1753 wegens haar 
 Moeders versterf door voorn. haar Hr. Vader gecedeert en overgegeven, 
 en daar bij aan Dirk Boonen te sijn toegedeilt  /\   een obligatie ten laste 
/\ een obligatie ten laste van van de Generaliteit op naame de Wed. Baelder, de dato den 8 Novemb. 
Albert Hoefhamer ad 200 gl. 1649 fol. 228fso C. geaggreert den 22 Jan. 1650. fol 31fso en in deConti- 
gevestigd in sijn huijs de dato nuatie geregistreert fol 312. Capitaal 1000 gl. Een ten laste als voren 
d. 13 Jun. 1731. in blanco de dato den 17 Sept. 1693. fol 125 Nr. 8. Capitaal 1000 gl. Een 
 ten laste van de Staaten van Holland en Westvriesland ten comptoire 
 ’s Hage op name van de Wed. Carel van Voorde, de dato den 11 Dec. 1653. fol. 
 1273 Nº.4, geaggreert den 10 Jan. 1654 fol. 194. Capitaal 2000 gl. Voorts het 
 Huijs in de Hoogstrate, in ’t Vleeschhouwerssteegje en de Hof aan de 
 gragt tusschen de Smee en Lutteke poorten gelegen, het Erft en goed te Hoop- 
 huijsen met sijn landerijen aan de Hulshorster Boven Enck, zoo als thans bij 
 Claas Willemsen in pagt gebruijkt wort, dan nog alle de Houtgewasschen alhier 
 aan de Deventer weg gelegen, zijnde vijf distincte stukken, een Deilinge in den 
 Sprielder Bosch, hondert Boomen in den Vierhouter Bosch, hondert seven 
 en tagtig boomen in den Elspeter Bosch, een en een half lot in de Uddeler  
 Heghe, een en een half vierel in de Meervelder Bosch, hondert agtien en 
 drie Quart Boomen in den Gorteler Bosch, een morgen lands in den Arke- 
 mehn, en eijndelijk een Camp in Hierden, Gruijters Camp genaamt.  
 Waartegen Abraham Bredius Boonen erflijk en eijgendomlijk sal heb- 
 ben en behouden: Een obligatie ten laste van de Generaliteit op nae- 
 me de Wed. van Baelde de dato den 12 Nov. 1649 fol. 232fso B. ge- 
 aggreert den 220 Jan 1650 fol 35 en in de Continuatie geregistreert 
 fol. 236 Capitaal 1800 gls. Een ten laste als voren op naame van 
 Aaltje Pieters Wed. Wed. P. Baelde de dato den 7 Decemb. 1656 fol 271 F. Ge- 
 aggreert den 10 Dec. 1656 fol. 255fso en in de Continuatie geregistreert. 
 fol. 391. Capitaal 3000 gls. Een kleine Prijs-obligatie uijt de Loterij 
 van ses millioen ten lasten als voren op name de Werve van Charles 
 Cocq, de dato de dato den 1 Jan. 1713 fol. 818fso. Nº.131, geaggreert den 10 Nov. 
 1713 fol. 46 Nº.131 Capitaal 200 gls. Voorts het Huijs aan de 
 Hooge Brugge zoo als ’t selve bij Jan van Schalkwijk bewoont 
 word, het Huijsje in de Vijselstrate naast het Keisers Hoff staende, 
 dan nog een Erf en goed, tot Vierhouten gelegen soo als bij Bart 
  Driessen in pagt gebruijkt word, als mede een Houtgewasch in Horst 
 gelegen, Regelen Bosch genaamt, 2 Deilingen in de Putter Bosch,een 
 Hoeve in de Sprielder Bosch, Hondert Boomen in de Vierhouter 
 Bosch, hondert vijftig Boomen in de Elspeter Bosch, een en een  
 half lot in de Uddeler Heegde, een en een half vierel in de Meer- 
 velder Bosch, hondert Boomen in de Gorteler Bosch, een stuk 
 Hooilands onder Dornspijk, en eijndelijk twee Campen aan Westend deser 
 Stadt gelegen. Alles met alle ap- en dependentien, recht en geregtigheden, ook 
 met de lasten daar op staende. Blijven de goederen te Pinakker en 
 Amersfoort, als mede de groeven in de Kerk onverdeilt en in ’t gemeen. 
 Betreffende de Boedelschulden,hier van sal een wedersijdse onderte- 
 kende Specificatie gemaakt worden, die van dat effect sal sijn, als ‘t 
 woordelijk hier geinsereert was. 
 Waar mede bovengen. Comparanten bekenden van malkanderen in alle 
 liefde en vriendschap gescheiden te zijn. Dienvolgens den een den anderen 
 haare aangedeilde parcelen cederende en transporterende mits desen, met 
 belofte van wahringe, als Magescheits recht is, onder verband als na 
 rechten.    T’ oirkonder zijn hier van twee als een luijdende Maag- en 
 Boedelscheidings instrumenten gemaakt en bij ons Geërfden, all te- 
 samen versogte wedersijds Dedingsluijden, nevens de Comparanten betekent 
 en besegult in Harderwijk den 17 Meij 1755. Was nevens 6 seguls gete- 
 kent: Henr. Boonen. Jan Apeldoorn. D. Boonen. François Oosterbaan. 
 Abr. van de Graaff. Abr. Bredius Boonen. 
                                        geregistr. d. 25 Juni 1755. 
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 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Dr. Abraham Bredius Boonen, 
 dewelke verklaarde tot volm. te constitueren en magtig te maken, sulx doende 
 kragt deses. sijnen Broeder Br. Dirk Boonen, om alle sijne affaires en goederen 
 te respicieren en waartenemen, goederen te verhuijren en te verpagten, de pagt 
 en huijr-centen te tekenen, huijr- en pagt penn. mitsgaders renten t’ontfangen 
 en te quiteren, gelden uijt te doen en te doen vestigen, als anders etc., d’onwillige 
 debiteuren in regten te trekken, active en passive rechtsvorderingen waar te 
 neemen, pagten van landen, huijren van huijsen als mede obligatien op te seggen, 
 capitalen uijt te doen en t’ontfangen, processen t’entameren en op te heffen, 
 deselve tot executie inclusive te vervolgen, appelleren, compromitteren, trans- 
 igeren, voorts zijn boedel en saaken te maniëren en alles te doen wat den 
 Comparant na vereisch van der selver gelegenheden selfs zou kunnen, 
 mogen of moeten. Blijvende de Geconstit. verpligt van sijne administratie 
 jaerlix reken. en reliq. te doen. Wijders cum potestatie substitumenti, sub clausulis 
 ratihabendi etc.  Actum den 17 Meij 1755. 
 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden D. en A.B. Boonen in eenen vaste ne stedigen 
 erfcoop te hebben verkoft en oversulx kragt deses te cederen en transpor- 
 teren aan Omargarita Stol, Wed. J. Stand en haaren Erven het ledige erve het 
 Keisers Hof genaamt, in de Vheestrate tusschen de behuisinge van Coperse 
 ter eenre en van Verkoperen ter andere sijden, met sijn lusten en lasten, raad 
 en onraad, doende in ord. verpond. behalven sijn booggelt f 2-5-4, voor 
 f 140 gl. vrijgelt, daar van Comparanten bekenden voldaan te zijn. Be- 
 lovende mitsdien voorsz. parceel te wachten en wahren kommervrij en 
 allen voorpligt, de verpond. ord. 1753 en Extr. 1754 inclusive af te doen, als 
 Erfcoops recht is, onder verband als na rechten.  Actum den 16 Meij 1755. 
 
 
 Voor Pronck en Pannekoeck loc. Westervelt Schepenen en Overweesmren 
 compareerde de Heer Mr. Reindert Christoffel Willem de Wolff, Rentmr. 
 van de Provinciale Academie binnen dese Stadt Harderwijck,dewelke 
 geresolveert zijnde om zig te verandersaten, heeft sijn onmondig Dog- 
 tertje Elisabeth Catharina Emirentia de Wolff, bij sijn overledene 
 Ehevrouwe Arnolda van Brienen ehelijk geprocreëert, afgegoedet en 
 voor Moeders versterf bewesen navolgende Effecten: 
 Een obligatie tot laste van Petrus van Heemstede en Maria van 
 tot Nijkerk, ad 4 per centum ter capitale summa van 700-:- 
 Een obligatie ten laste van Vrouwe Elberta Johanna van den 
 Clooster, Douairière Schrassert en de Hr. Rudolph Otto Schrassert 
 verrentende 4 per centum, in dato den 9 Jan 1751, groot 500-:- 
 Een obligatie tot laste van Cornelis Verhoef en Maria Brants 
 Egteln., gevestigd in haar Huijs in de Groote poortstrate deser 
 Stadt, in dato den 7 April 1750, ad 4 per centum, groot 400-:- 
 Een obligatie tot laste van Johannes van Loo en Maria van 
 den Hooft Egteln. woonagtig t’ Elburg, in dato den 17 Novemb. 
 1749, ad 4 per centum, groot  300-:- 
 Een obligatie tot laste van Trijntje Jacobs, woonagtig 
 tot Harderwijvk, in dato den 7 Juli 1741, ad 3½ gl.,  groot 100-:- 
 Een sevende portie in een Lijfrente op den Graafschap Zutphen 
 groot 1000 gl. tegens 10 per centum, staande ten lijve van Vrouwe 
 Reinera Johanna van Brienen, in dato den 
 Een sevende portie in een Lijfrente op den Graafschap Zutphen 
 groot 500 gl. tegens 10 per centum, staande ten lijve van 
 Juffr. Lucretia Gijsberta van Brienen, in dato den 7 April 1707. 
 Nog een sevende portie in een Lijfrente ad 500 gl. op den 
 Graafschap Zutphen, tegens 10 per centum, staande ten 
 lijve van Vrouwe Reinera Johanna van Brienen, in dato 
 en 7 April 1707. 
 Een vierde portie in een Lijfrente op ’t Quartier van 
               Veluwe 
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 Veluwe, groot 600 gls. tegens 6 per centum, staande ten lijve van Vrouwe 
 Antoinetta van Brienen in dato den 29 Meij 1743. 
 Een obligatie tot laste van Timon Cornelissen Vis en Metje Timons 
 Egteln. in dato den 15 April 1752, ad 4 per centum (bekent met de 
 particuliere penningen van den Heer Comparant, ende alhier strekkende 
 tot remboursement van desselfs halfscheit in soodane 1000 gls. als de 
 overledene had geërft van den Heer van Dielen, en die staande acte 
 geconsumeert zijn) ad  500-:- 
 Dan nog een vierde part van drie Schaaren in de Vissers Weijde gelegen 
 voor Arnhem. 
 Een sevende part in een Huijs bij des Kinds Tanten van Brienen binnen 
 dese Stadt bewoont werdende, mitsgaders in den Hof in de Nijptang 
 voor deze Stadt gelegen, ende beide bij deselve Jufferen Tanten in tugt 
 werdende beseten. 
 Voorts des onmondigen kinds portie in soodane goederen, als bij des- 
 selfs Tanten in tugt werden beseten volgens Conventie op den 14 April 
 1740 tusschen de Broeders en Susters daar van opgerigt, quo relatio. 
 Eijndelijk alle soodane klederen en linnen, als ten lijve van des kinds 
 Moeder zatt. sijn behorende, welke nevens de originele obliga- 
 tien, zoo verre die onder sijn Welgeb. berustend zijn, volgens een daar- 
 van te maken inventaris onder de Jufferen Tanten in bewaring zul- 
 len werden gebragt. Behoudende den Hr. Comparant voor sig 
 alle de meubles, sijlver, linnen en verdere Huijsraad tegens de Dood- 
 schulden van des kinds overledene Moeder zalt. 
 Boven all ’t welke den Hr. Comparant verklaarde bij desen sijn 
 voorn. kind te remitteren en dienvolgens te quiteren van sodane 
 Donatie of gifte ad drie duijsend guldens, hem volgens Huijwlijks- 
 voorwaarden in dato den 7 Maart 1750  aankoomende. Edog voor ‘t 
 overige aan sig voorbehoudende sijn regt soo wel tot het een en 
 andere, hem volgens die Huijwlijksvoorwaarden en gemeinen 
 Lant- en Stadtsrechten competerende, inval sijn voorn. Kind 
 voor hem mogt koomen t’overlijden. Gelijk mede den Heer Comparant 
 sig voorbehoud de Tugt en Vrugtgebruijk van allen den bovengemeld 
 bewesenen effecten volgens vooraangetogene Huijwlijksvoorwaar- 
 den op hem verstorven. 
 Belovende den Heer Comparant daar en tegen sijn voorn. Dogter 
 van sijn Staat en fatsoen te sullen alimenteren en educeren. 
 Hier waren aan, over en mede te vreden den Heere Mr. Johan 
 Schrassert, Secretaris, en den Heer W. Henrik Johan Ardesch, 
 Ontfanger van den Verpondingen deser Stadt, als bij den Heeren 
 van de Magistraat deser Stadt aangestelde Voogden, die verklaarden, 
 na voorgaande examinatie en approbatie van des kinds Jufferen Tanten, 
 dese afgoedinge te ratificeren, op welkers verklaringe Schepenen 
 en Overweesmren deselve dan ook geaggreert en getekent hebben 
 in Harderwijck op den 1 Julij 1755. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Weintje Suijck, 
 Wed. van wijlen den Ontfanger Boon van Voorst, en Dr. Huijbert Martinius Bon, 
 Scholtis des Ampts Ermelo, in qualiteit als volm. van den Hr. Cornelis van 
 der Hart, Burgemr. der Stadt Arnhem, en Vrouwe Wilhelmina van 
 Barnevelt Echteln., vermogens volmagt, gepasseert voor Burgemr., 
 Schepenen ende Raad der Stadt Arnhem in dato den 17 Maart 1755, 
 aan Schepenen vertoont en bevonden sulx te behelsen, dewelke ver- 
 klaarden op den 29 Junii 1754 in ’t openbaar te hebben verkoft en 
 alnu kragt deses te transporteren en in vollen eijgendom over te 
 geven aan Weintje Henriksen Weduwe van wijlen Fredrik Henriksen 
 en haaren Erven een Huijs, staande alhier ter Stede aan de Visch- 
 markt bij Peter Jansen Visser bewoont werdende, doende in ord. 
 Verpond. f 2-2-8, voor een somma van 207 gls. waarvan Comparante 
 bekende voldaan te zijn. 
                                             aan     
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 aan Henrik Moojen, Smitmeester, en Francina va Eijbergen Egteln. en haaren 
 Erven een Huisje in de Groote Merkt strate bij Johannes vanDoijeweerd 
 bewoont werdende, doende in ord. verpond. behalven de Stadts Stuijv. f 16 stuiv. 
 voor een somma van f 38 gl. daar van de Comparanten bekenden voldaen te zijn. 
 Aan Marten Vermeer en Margarita Hoefnagel Echteln. en haeren Erven 
 een Huijs staande in den Oosterwijck bij Jan Harmsen Visser bewoont 
 wordende, doende in ord. verpond. f 1-11-14 behalven de St. stuijv., voor een 
 somma van f 37 gl. daar van Comparanten bekenden voldaen te sijn. 
 Aan Johannes Vermeer en Grietje Buijtenhuijs Echteln. en haaren Erven 
 een Huijsje staande in de Warmoesstraat, bij Jan Martensen bewoont wer- 
 dende, doende in ord. verpond. behalven de Stadts Stuijv. f 2-2-8, voor een somma 
 van f. 90-:-, daar van Comparanten bekenden voldaen te sijn. 
 Aan Gosen Harmsen Prins en Geertje Everts Echteln. en haeren Erven een Huijsje 
 met sijn plaatsjens daar voor en agter, staende en gelegen naast het Huijs 
 van Coperen aen de Vischmerkt, bij Willem Suijck bewoont wordende, doende in 
 ord. verpond. behalven de Stadts Stuijv. f 2-2-8 vor een somma van 94 gl. 
 daar van Comparanten bekenden voldaan te zijn. 
 Belovende de Comparanten (van alle dese parcelen) de verpond. te suijveren 
 tot over den jaare ord. 1753 en Extr. 1754 en ’t Schoorstedegelt tot ult. 
 Juni 1755, voorts deselve te wachten en wahren, als Erfkoopsrecht deser 
 Stede is, onder verband van haaren personen en goederen, ten bedwang en 
 submissie van desen WelEd. Stadgerigte en allen anderen Heeren Hooven, 
 Rigteren en Gerigten, en renuntiatie van alle dese contrarierende exceptien. 
 Actum den 16 Juli 1755. 
 
 
 Voor deselve Schepenen bekende bovengen. tweede Comparant in geseide qualiteit 
 op den 5 April 1755 in ’t openbaar te hebben verkoft en alnu te cederen e te trans- 
 porteren aen Henrik Elbertsen en sijnen Erven een kampje weidland, leggende voor 
 dese Stadt aan Oosten, bij Reijer Evertsen in pagt gebruijkt werdende, doende in ord. verp. 
 behalven de Stadts Stuiv. f 1-10-2, voor een somma van f 182-:-, waar van Com- 
 parant bekende voldaen te zijn, zullende werden aangevangen Petr. 1756. 
 Als mede aan Jan Jacobsen en Marritje Jansen Egteln. en Wouter Jansen en Jannetje 
 Jacobs mede Egteln, en haaren Erven, een Camp Saeijlants, genaamt de Clooster- 
 akker, bij de Bremer Bosch, doende in ord. verpond. behalven de Stadts Stuijv. 
 5 st. en 2 penn., als mede nog een Camp Saeijlants daar naast aen, en beiden 
 alhier voor de Stadt gelegen, doende mede in ord verpond. boven de Stadts Stuiv. 
 1-19-: en aen Thins aen de Rekenkamer ad 1 st. staende in ’t Ermeler Thinsboek 
 op fol. 193, soo als deselve bij Eerste Coperen in pagt gebruijkt word, en dat 
 te saemen voor een summa van 284 gls., waar van Comparant bekende vol- 
 daen te sijn. Zullende Coperen dit lant aenvaarden Petr. 1756 en de verpond. 
 door Comparant gesuijvert worden tot over den jaere ord. 1753 en Extr. 1754 
 en den Thins tot Petr. 1754 ingesloten. 
 Belovende den Comparant p.q. de voorsz. parcelen te wachten en wahren 
 als Erfkoops recht deser Stede is, onder verband van sijn Principaler personen 
 en goederen met submissie aen deser Stadt Gerigte, en allen anderen Heeren 
 Hoven, Rigteren en Gerigten, en renuntiatie van alle exceptien.   Actum den 
 16 Jul. 1755. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Roelof 
 Jagers en Aaltje Lamberts Egteluiden, mitsgaders Cornelis 
 Verhoef en Maria Brants Egteln., Henricus Bosch en Annetje 
 Verhoef Egteln., Lambert Verhoef en Mechtelt Bouwmans Egteln., 
 Arent Verhoef, zijnde de Vrouwen met haaren Mans geassi- 
 steert, en mede sig te samen sterk makende voor Evert Ver- 
 hoef, dewelke bekenden opregt en deugdelijk schuldig te sijn 
 aan de HoogWelgeb. Juffer Gardina Gerbreg van den Clooster, 
 een Summa van 400 gl. à 20 strs. het stuk, procederende 
                          wegens       
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 wegens onbetaalde cooppenn. van een Huijs, staende op den Smeepoorter 
 Brink naast ’t Huijs van de Juffer Verkoperse ter eenre en dat van 
 Koperen ter andere sijden, bij ’t leven van haar tweede Comparantes eer- 
 ste Man zal. Henrik Verhoef in den jaere 1743 voor een somma 
 van 700 gl. aengekoft, en waarop 300 gl. bij den aankoop werke- 
 lijk sijn betaalt, en dus nog 400 gl. daar op verschult gebleven,  
 waar van op den 19 April 1749 een losse obligatie is gemaakt 
 (die hier mede gedodet werd) van welk Capitaal ad 400 gl. sij Com- 
 paranten beloofden jaarlix (zullende ’t eerste jaar daar van ver- 
 schijnen op den 1 Meij 1756) tot rente te sullen betalen vier gelijke 
 guldens van ijder hondert, en daar in te continueren tot de finale 
 aflosse toe, die alle jaar zal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers 
 bevorens opgeseit zijnde, dog zal ’t den Rentheffende, indien de Com- 
 paranten jaarlix promptelijk de renten betalen, niet vrijstaen dit 
 Capitaal in de eerstkomende tien jaeren op te eisschen. Voor welk 
 Capitaal, renten en kosten sij Comparanten specialijk verbonden haere 
 beiden Huijsen, naast den anderen staende op de Smeepoorter Brink 
 met derselver plaetse en verdere ap- en dependentien van dien, en tot 
 verdere wahrschap stelden haere personen en goederen, met 
 renuntiatie van alle exceptien. Onder verband en submissie als na 
 rechten.   Actum den 23 Julij 1755. 
 
 
 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepene bekenden Marten Aaltsen 
 en Aartje Wijckmansen Echteln., Roelof Wijchmansen en Willemtje 
 Wijchmansen, ’t samen kinderen en Erfgen. van Wijchman Roelofs  
 en Geertje Arnts in leven Egteln. boven voorgaende vestenissen alnu wederom 
 uijt handen van Jan Arntsen en Engeltje Beerts Egteln. ter leen te 
 hebben ontfangen, en dus op nieuws aen deselve en haeren Erven schul- 
 dig te sijn een Summa van vijfhondert glns., daar van sij beloofden 
 jaarlix te betalen een rente van vier gls. per centum, en sulx tot 
 de aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag (waar van’t 
 eerste jaar begint te loopen den 1 Juni 1755) zal mogen of 
 moeten geschieden, mits een vierdeel jaars tevoren van de eene 
 of andere sijde gedenuntieert zijnde. Verbindende specialijk haar 
 goed in Hierden, den Engelenburg genaamt, onder deselve clausulen 
 als in voorige Brieven staen vervat, quo relatio. Met verdere aan- 
 keeringe en verwillekeuring van haere gerede goederen en re- 
 nuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetelden gelde. 
 Actum den 2 Aug. 1755. 
 
 
 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen bekenden de HoogWelgeb. 
 Jonkvrouwe Gerardina Gerbreg van den Clooster, de HoogWelgeb. 
 Vrouwe Elberta Johanna van den Clooster, Douairière Schrassert, 
 mitsgaders de Jonkvrouwe eerst Comparante zig sterk maken- 
 de voor de HoogWelgeb. Vrouwe C.H. Siegens ter Burg, als Moeder 
 en Voogdesse van haare kinderen, bij den Heer van Rhebrugge ehe- 
 lijk geprocreëert, in eenen vasten en stedigen erfcoop te hebben 
 verkoft en oversulx kragt deses te cederen en te transporteren aan 
 de Ed. Mo. Heeren Curatoren van de Academie des Furstendoms Gelre 
 en Graafschap Zutphen alhier, ten behoeve van welgen. Academie, 
 een schuurtje, schietende aen de eene kant aen der Comparanten 
 erve ende aan de andere kant aan de plaats van het Huijs bij den 
 Heere Professor Jan Henrik van Loon bewoont werdende, voor een 
 Summa van vijftig gln. vrijgelt, daar van Comparanten bekenden vol- 
 daan te zijn. Belovende mitsdien het voorsz. parceeltje te wachten 
 en wahren, vrij van verpondinge en andere lasten, ende 
 alle voorkommer daar van af te doen, als erfcoops recht is; mits de 
 Heeren Koperen het licht, schietende op het erve van de Compa- 
 ranten zullen doen toemetselen ende ook altoos toe sullen moeten 
 houden. Alles onder verband en submissie als na rechten.   Actum den 
 7 August. 1755.   
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 Voor Pronck en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden Burgen, als voorvanks 
 recht is, Egbert Claassen en Peter Claassen voor ’t Erfhuijs van Anneke 
 Stoothuijs, des beloofde Hendrik Cirkel pro se et nom. uxoris ad liberum, 
 Erfgen. ex testamento, de bovengen. Burgen te vrijen als recht is.   Actum den 10 
 Aug. 1755. 
 
 Voor Pronck en Pannekoeck Schepenen verklarden Huijbertus Erdegaingh 
 en Christina Haemerstant  Echteln. in amplissima juris forma te consti- 
 tueren en magtig te maken kragt deses, Daniek Beudechem, Coopman t’ Amsterdam, 
 om namens de Comparanten alle haare saken waartenemen, zoo in als buijten 
 rechten, idque contra quosauque, speciaal om uijt haren naame van den Notaris 
 Philippus Pot, mede t’ Amsterdam woonagtig, te ligten, te ontfangen en over- 
 tenemen alle soodane Chartres en papieren als deselve van den Comparanten 
 onder sig heeft, en bij onwilligheid den selven met middelen regtens daar toe te 
 constringeren en die proceduren tot den eijnde toe te vervolgen; voorts te ac- 
 corderen, transigeren, caveren, penningen t’ ontfangen en daar van te quiteren, 
 en vorders in ’t generaal alles te doen en te laten geschieden ’t geen de nooddruft 
 der saake mogt vereisschen, ofschoon tot het een of ander eene nadere en ampelder 
 volmagt gerequireert wierde, deselve mits desen voor geïnsereert houdende, en 
 sij Comparanten selfs præsent sijnde, souden kunnen mogen of moeten doen; met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemnisatie. Mits de Gecon- 
 stitueerde ook gehouden zij van alles te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, 
 onder verband en submissie als na rechten.   Actum d. 27 Augustus 1755. 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen verklaarde Aart Muller sig te 
 constitueren tot Burge voor de kosten en aenkleven van soodaene proce- 
 dure, als Beertje Henriks, Dogter van Henrik Mouw, voor deser Stadt Gerigte 
 tegens Dr. Arent Vliek voornemens is te entameren en te vervolgen, daer 
 toe verbindende sijn persoon en goederen, onder renuntiatie van alle excep- 
 tien, in specie ordinis, discussionis et excussionis. Voorts beloofde Beertje 
 Henriks, geassisteerd met haar Vader voorsz., beide alhier mede præsent, 
 desen haaren Burge te sullen guaranderen, onder gelijke verband van per- 
 soon en goederen en submissie als na rechten.   Actum d. 6 Sept. 1755. 
  
          Beertje Henriks, geassisteerd met haar Vader Dr. A. Vlieck magtigt Dr. H.J. Schrassert ge- 
          Henrik Mouwe, magtigt in de ampelste for,, neraliter en specialiter contr. Beertje Henriks 
          me Dr. H.J. Ardesch contra Dr. A. Vlieck cum potestr. subit, d. 12 Sept. 1755.   
          potestrate substituendi. d. 6 Sept. 1755. 
 
 Voor Westervelt en De Meester Schepenen verklaarde Huijbert Gerritsen 
 dat,vermits Andries Apeldoorn Rijkertsen hem geaccordeerd had om in sijns 
 Comparants gehuurde Huijs bij de groote poort, naast de schuur van Apeldoorn 
 voorn. een Smitswinkel en Arbeitsplaats. ten deele schietende op ’t gewelv van 
 de kelder van Apeldoorn voorn. te maaken en te houden, hij daar en tegen 
 had aanbelooft, en beloofde bij desen, de voorn. Andries Apeldoorn en sijnen 
 Erven of nakomelingen altoos volkomen vrij te zullen houden van alle schade 
 en nadeel, welke aan het gewelv van de Schuur van Apeldoorn door deselve 
 Smitswinkel nu of naemaals zou mogen werden toegebragt en veroorsaakt; 
 Dat hij Huijbert of de sijnen ook geen ijser tegen de gevel van de Schuur zal 
 mogen setten, en aan die gevel ook niets sal mogen breken, of deselve bescha- 
 digen.Daar voor verbindende sijn persoon en goederen, en tot meerder secu- 
 riteit tot Burgen stellende Lambert Elsfrinkhof en Dirk Davidsen, 
 die beide præsent zijnde die burgtogt een voor all en ijder als Princi- 
 paal hebben aangenomen, onder verband hunner aller personen en 
 goederen als boven. Belovende Huijbert Gerritsen wederom sijnen 
 Burgen te vrijen.   Actum 14 Sept. 1755. 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Dirk van Beek 
 en sijn Huijsvrouw Casparina Waterhans, dewelke verklaarden in 
 de beste en bestendigste forma regtens te constitueren en volmagtig te 
 maken, doende sulks kragt deses, Dr. Huijbert Martinius Bon. Scholtis 
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 des Ampts Ermelo, ten eijnde om alle haare Saken, reeds hebbende oft nae- 
 maals krijgende, tam agendo quam patiendo, voor alle Heeren Hoven, Rigteren 
 en Gerigten waarteneemen en vervolgen tot der selver uijteijndens toe, spe- 
 cialijk om namens de Comparanten te vertreden en waartenemen soodane 
 saaken, als de Comparanten tegenswoordig voor desen WelEd. Stadtgerichte reeds 
 hadden of namaels mogen krijgen. Voorts mede om wegens de Comparanten 
 na Stadrechten te transporteren en overdragt te doen van soodane behuij- 
 singe cum annexis als de Comparanten voornemens zijn publijck en aan de meest- 
 biedende te verkopen, in dese Stadt in de Warmoesstrate staende en bij haar 
 selfs bewoont wordende, aan den Coper of Coperen na deser Stad rechten daar 
 van te doen transport in forma, penningen daarvoor te ontfangen, en voor allen 
 namaeningen te caveren; voorts de lasten en schattingen daar op staende en ver- 
 lopen te suijveren en af te doen, en vorders generalijk daar omtrent soo 
 wel in desen reeds hebbende oft naemaels krijgende saaks te doen en te laten 
 geschieden, het geen de Comparanten selfs præsent zijnde souden kunnen, 
 mogen of moeten doen, met belofte van ratihabitie, indemnisatie en 
 met magt van substitutie, cæterisque clausulis de jure solitis. Mits dat 
 de Geconstitueerde gehouden en verpligt sal sijn van sijn bewind en ver- 
 rigtingen te doen behoorlijke rekening en reliqua.   Actum d. 18 Sept. 1755. 
 
 Voor deselve Schepenen bekenden Jan Olofsen en Maasje Peters Egteln. we- 
 gens onbetaalde en nog te agteren sijnde huijrpenningen en waar van 
 t’ laatste jaar is verschenen geweest 1º. Meij 1755, opregt en deugdelik 
 schuldig te sijn aen Peter Karssen en Evertje Gerrits Egteln. en haaren 
 Erven, een Summa van vijftig Car. guld., voor welke Summa sij Comparan- 
 ten verklaerden in een vrijwillig volkomen verwin te hebben verwille- 
 keurt, als doende bij desen, alle haaren gerede goederen, soo hebbende als 
 toekomende, geene uijtgesondert, om aen deselve die voorsz. Somma ad 
 f 50-:- paratelijk en buijten eenige forme van proces met de kosten 
 te verhalen, bekennende van de kragt van Verwillekeurings- 
 rechten ten genoegen geïnformeert te sijn, en belovende geen de 
 minste van haere goederen te verbrengen of verkopen als met voor- 
 weeten en profijten van P. Karssen en sijn Huijsvrouw of haeren Erven, bij  
 proeve als na rechten, met renuntiatie van alle exceptien.   Actum den 
 25 Sept. 1755. 
 
Henrik Gijsb. Wolfsen, Mr. Willem Bolten Heurdt, Dr. H.J. Ardesch pro se en als volm. van 
nom.uxor. en Mr. Reind Christoffer Will. Wolff de andere kinderen en Erfgen. van den Hr. Eng. 
naemens sijn Vrouw, magtigen de Lieut. P.D. Wolfsen George Ardesch magtigd ………………………. 
om met den Heeren van Dedem te liquideren wegens de om te verkopen en te transporteren een obligatie 
Huijrpenn. van ¼ in een erve in Noortholland gele- op de Generaliteit ad 1500 gl. ten name van 
gen. Cum clausulis solitis. Actum d. 29 Sept. 1755. Berkman de Wale d.d. 20 Oct. 1679. reg. fol. 
  543fso. enz. d. 2 Oct. 1755. 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen bekenden Cornelis Ver- 
 hoef en Maria Brants Echteln. voor sig en haeren Erven in eenen 
 vasten en stedige erfcoop te hebben vercoft, en oversulx te cederen en 
 te transporteren kragt deses, aen Jan Isendoorn en Gerrigje van 
 der Steen Egteln. en haeren Erven, een Huijs staende in de Hooge 
 Strate bij de groote poort naast Henrik Hontshoorn ter eenre en 
 de Strate ter ander zijden, zijnde het Hoekhuijs met desselfs plaatsje, 
 soo als Comparanten selfs bewoont en gebruijkt hebben, doende in 
 ord. verpond. f 3-3-12 behalven de maepenn. en Stadts Stuiv., voor 
 1000 Car. gl. vrijgelt, daar van Comparanten bekenden voldaen te 
 sijn. Belovende mitsdien voorsz. Huijs te wachten en wahren kommer- 
 vrij en allen voorpligt ( de ord. verpond. 1754 en Extr. 1755 en Haerdstede- 
 gelt tot ult. juni 1755 incluis) daar van af te doen, als erfcoops 
 recht is, onder verband en submissie als na rechten.   Actum d. 10 Oct. 1755. 
 
Henrik Jansen Prijs magtigt Scholtis Bon generaliter ad lites 
et nominantium contra Jacob Willemsen Nijeboer. d. 13 Oct. 1755 
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 Voor De Meester en Schrassert Schepenen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvanks recht is, Heinrik Jan Busch en Hermannus van Cleef 
 voor het Erfhuijs van Geertruid Takken Wed. van Jan Stevensen, des 
 beloofde Olof Takken als Soon en Erfgen. de voorn. Burgen te vrijen 
 als recht is.   Actum d. 13 Oct. 1755. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Dr. Huijbert Marti- 
 nius Bon, Scholtis des Ampts Ermelo, in qual. als volm. van Maria Arentsen 
 Wed. van wijlen den Contrarolleur W. van Kesteren, en Dr. Egbertus Cappelhof, Be- 
 dienaar des Godl. Woords te Gorinchem en Petronella van Kesteren Egteln., ver- 
 mogens volmagt in dato den 30 Maart 1754 aen Schepenen vertoond, bij 
 deselve gelesen en bevonden sulx te behelsen, dewelke verklaarde op den 27 
 Maart 1754 uijt de hand te hebben verkoft en alnu kragt en mits desen te 
 cederen en transporteren aan Dhr. Henr. Boonen, Old-Bmr. deser Stadt en Vrouwe 
 Hendrina Ravensbergen Echteln. en Erven, haar Huijs, staande alhier ter 
 Stede in de Israëlstrate, soo en in dier voegen hetselve sedert lange jaeren 
 bij den Hr. van Kesteren zalr. in eigendom bewoond en beseten is geweest, 
 en dat met sijn Hof daaragter, en all wat aard- en nagelvast is, en 
 sulx voor een summa van 700 gl. vrijgelt, waar van Comparant qq.be- 
 kende ten genoegen door Coperen voldaan en betaalt te sijn, en daarom 
 geen eijgendom, recht of geregtigheid meer te hebben en te behouden, maar 
 daar van onterft, onteigent en ontgoedet, en Coperen in desselfs plaatse wederom 
 daar aen fererft, geeigent en gegoedet te sijn en te sullen blijven; sijnde dit 
 Huijs beswaart met een ord. verpond den Koperen bekend, die door Verkoperen 
 sal gesuijvert worden tot over ord. 1753 en Extr. 1754 en het Schoor- 
 steengelt tot den laatsten Junij 1754 ingesluiten; belovende den Com- 
 parant qq. dit getransporteerde te sullen wachten en wahren, als Erf- 
 coopsrecht deser Stede is, onder verband van sijner Principalen personen 
 en goederen, ten bedwang en submisie van deser WelEd. Stadtgerigte, met 
 renuntiatie van allen desen eenigsints tegenstrijdende exceptien. 
 Actum den 22 Oct. 1755. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Boonen Schepenen bekende Dr. J.C. 
 Huijsman als volm. van Theunis Wijngaard en Maria Apeldoorn 
 Echteln. vermogens volmagt op den 21 Oct. 1755 voor Burgemr. 
 en Regeerders der Stadt Amsterdam gepasseert, gesien en gelesen en 
 bevonden de kragt deses te behelsen, in eenen vasten en stedigen 
 erfcoop te hebben verkoft en alnu kragt deses te cederen en te 
 transporteren aen den Hr. Overste Ltn. Nicolaas Schrassert en 
 sijnen Erven, een Huijs staende in de Bruggestrate alhier ter 
 Stede, met desselfs plaats daar agter en verdere ap- en depen- 
 dentie van dien, naast het Huijs van Cooper ter eenre en dat van 
 Beertje Hartgers ter andere zijde, doende in ord. verpond. bo- 
 ven de Stadts Strs. f 3-6-10, en verder met geene lasten be- 
 swaart, voor 900 gl. vrijgelt. daar van Comparan qq. be- 
 kende voldaen te sijn. Belovende mitsdien voorsz. Huijs en alle gereg- 
 tigheid van dien te wagten en wahren kommervrij, en allen voor- 
 pligt ( de ord. verpond tot over den jaere 1755 inclusive, als- 
 mede ’t Heerdstedegelt tot over 1755) daar van af te doen, als 
 erfcoops regt is, onder verband van derselver respective Princi- 
 palen personen en goederen, met submissie als na rechten-   Actum 
 den 24 Oct. 1755. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Tomas Jan Walters en Erweida Leij Egteln. en Johan Gerrit van 
 Dulmen en Johanna Leij Ehel., dewelke verklaerden op den 
                         18 Sept.    
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 18 Sept. 1755 in eenen vasten en stedigen erfcoop te hebben vercoft en over- 
 sulx cragt deses te cederen en te transporteren aen Dr. Willem Heshuijsing, 
 Predikant te Rencum en Maria Aertsen Egteln. en haeren Erven de 
 helfte van een twaalfde portie in twee huijsen, staende binnen dese Stadt 
 in de Rabbestrate naast de behuijsinge van de Coperen ter eenre en de 
 Stadtsmuur ter andere sijden, waar van Coperen de overige portien in eijgen- 
 dom besitten, voor 115 gl. vrijgelt, daarvan Comparanten bekenden voldaen 
 te sijn. Belovende oversulx de verkofte parcelen ( voor soo verre de helfte 
 in 12des part aangaet) doende samen in ’t geheel jaerlix in ord. verpond. 
 f  2-4-10, te wachten en wahren kommervrij, en allen voorpligt (de verpond. 
 over ord. 1753 en Extraord. 1754 incluis, en ’t Heerdstedegelt verschenen ult. 
 jun. 1754 ingesloten) daar van af te doen, als erfcoops recht is, onder ver- 
 band en submissie als na regten.   Actum den 28 Oct. 1755. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden Barent Mar- 
 cus en Clara Abrahams Echteln., dewelke bekenden dat sij op heden met 
 haeren Broeder Jacob Marcus en sijn Soon Mordechai Marcus, in Compagnie 
 voor een derde portie hadden gerekent het geene deselve twee laetstgen. 
 tot fournissement van de Bank en ’t winkel in gelden en waaren onder haer 
 eerste Comparanten gelegt en aen deselve verstrekt hadden, en bevonden te 
 beloopen een Summa van 800 Car. guld. Verklaerende dienthalven, dat de 
 Bank van Leeninge met den aenkleven van dien, zoo nu als naemaals 
 daar in mogende komen, blijft die van de twee laatstgen. Broer en Neeft, 
 ende sij Comparanten daar omtrent niet anders te considereren zijn als 
 derselver Bediendens. Dat evensoo ook de winkel met all ’t gene daer 
 in is, ende van tijd tot tijd verder in koomen mogt, (welke waaren sij 
 ook van iemant anders daar in sullen koopen of innemen) is en blijft 
 de eijgene van voorsz. Jacob en Mordechai Marcus, die daar over nu en 
 altoos zullen komen en mogen disponeren, als volkomen eijgenaers, ende 
 sij Comparanten mede niet anders te considereren sullen sijn als hunnen 
 factoors en bedienden, sonder eenige prætensie te mogen maken op eenige 
 eigendom van het geene sij in de Bank en Winkel hebben of krijgen mogen. 
 Blijvende altoos verpligt tot rekening, opening en reliqua. Verbindende 
 voor alle securiteit dienaangaende haere personen en goederen, bij ver- 
 willekeuringe en parate executie; van het effect van die door Sche- 
 penen volkomen onderrigt sijnde, alles tot wederseggen toe van de 
 voorn. Jacob en Mordechai Marcus.   Actum Harderwijck den 30 Oct. 
 1755. 
 
               Jufferen Anna L. Heurdt en Willemina Heurdt, tut. mar. 
               magtigen Herman Hardeman cont. Coenraad Doornwaard. 
               d. 31 Oct. 1755. 
 
               Reinier van Sitteren verburgt sijn arrest op Henrik Aertsen 
               Drost, met sijn Vader Wijnand van Sitteren. d. 3 Nov. 1755. 
 
 Voor Schrassert en Van Holthe Schepenen bekenden Tomas Jan 
 Walters en Erweida Leij Egteln. ende Cornelis Jacobsen Schout, 
 woonagtig op ’t Eijlant Urk, geconvenieert te sijn, dat den 
 laatsten Comparant aen de eerste van tijd tot tijd haring sal 
 brengen, op Conditie, dat de eerste Comparanten sullen genieten 
 het derde part van winst en verlies, en de laatste Comparant de 
 twee derde parten sal genieten (de vragt van Urk herwaarts 
 niet te rekenen), van het welke de eerste Comparanten binnen 14 
 dagen rekening en betalinge sullen doen nadat de bukkum afgeson- 
 den sal sijn, van tijd tot tijd; tot wedersijds opsage toe, dien altoos 
 een ijder sal vrijstaan soo ’t hem niet langer aenstaet. Tot securiteit 
 van den laatsten Comparant verbinden de eerste haare personen en 
 goederen, en specialijk haar Huijs en erve, daar sij thans in woonen, en de 
 Hof in den Nijptang.  Actum den 4 Nov. 1755. 
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 Voor Pronck en Boonen loofden en wierden Burgen, 
 als voorvanks recht is, voor ’t Erfhuijs van Willem Reijertsen den 
 personen van Jan Lubbertsen en Reijer Rijkersen. Des beloofden 
 Gerrit Willemsen,  Reijer Willemsen en PeterCornelisen, in huijwlijk 
 hebbende Jannetje Willemsen, kinderen en Erfgen., de voorn. Burgen 
 te vrijen als regt is.  Actum den 8 Nov. 1755. 
 
                  Elie Pierre Louis Roijere magtigt de Wed. van Pierre de la Bat, om 
                  te verkopen en te transporteren een obligatie op Frieslant van den 
                  1 Dec. 1707 ad. 1000 gl. Cum clausulis solitis.  d. 13 Nov. 1755 
 
Voor Apeldoorn en Boonen Voor Pronck en Schrassert Schepenen loofden en wierden Burgen, als voor- 
Schepenen loofden en wierden vangs recht is, Henrik ter Haar en Jan Schrager voor het Erfhuijs 
Burgen als voorvanks regt van Steven Willemsen, Soon van wijlen Willem Stevensen van Leuvenen en 
is, Evert Allenia en Wolter Jacobje Martens; des beloofden Steven Jansen van Leuvenen en Gerrit 
Wilberts, voor ’t Erfhuijs van Martens namens sijn Moeder Luijtje Willemsen Vent, als Erfgen. ab intestato 
Jonkvrouwe Gerharda van haar Kleinsoon respective, ijder per portione hereditania, de 
Gerbreg van den Clooster; voorn. Burgen te vrijen en wahren.  Actum den 29 Nov. 1755. 
des beloofden de Ho.W. Vrouwe 
Douairière van den Clooster en Schrassert, de Ho.W. Heer G.N. van Holthe, nom. uxr. en de 
Ho.W. Jonkvrouwe H.J. van den Clooster, als Erfgen. de voorn. Burgen te vrijen als recht is. d 24 Nov. 1755. 
 
                  Jan van Schalkwijk, als pagter van de Tabak over Nijkerk, 
                  magtigt Willem Willemsen generaliter in saaken van die pagt, cum 
                  protestate substituendi.  d. 3 Dec.1755. 
 
                  d’ Erfgen. van Jonkvrouwe G.G. van den Clooster magtigen den Hr. Gerrit Nic. 
                  van Holthe, om de saaken dien erfnis concernerende te vertreden en waar- 
                  teneemen; Cum prot. substit. d. 6 Dec. 1755. 
 
 Voor Pronck en Holthe Schepenen loofden en wierden Burgen, als voor- 
 vanks regt is, Henrik van Hagen en Herman van den Emster voor het 
 erfhuijs van Meintje van der Hart, Wed. van Evert Vermeer. Des be- 
 loofden Ds. Arent van Ermel, Predikant te Campen, Dr. Gerard Ver- 
 meer, beide voor sig, ende Willem Blauw en Mr. Andree Stolte, 
 nomine inform., Woltera en Cornelia van Ermel, te samen kinderen 
 en Erfgen., pro portionibus hæreditariis de voorn. Burgen te vrijen 
 als regt is. Actum den 11 Dec. 1755. 
 
                    Heer Burgem. J. Apeldoorn magtigt den Prof. Causius onde de Wijngaart 
                    tot Delft @ Willem van der Lelij, cum pot. substit.   d. 22 Dec. 1755. 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen bekenden Mr. O.D. Wakker en 
 Margareta Elouts ,tut.mar., in eenen vasten en altoos duijrende 
 erfcoop verkoft te hebben en alnu te cederenen te transporteren aan 
 den Hr. G.A.J. Marklof en Vrouwe Antonetta Schrassert Echteln. en haeren 
 Erven, seeker opslag oft wel weinig getimmer tussen de Stadtsmuur 
 tot een paardestalletje, nevens een hoekje om een car in te setten, soo en 
 als daarvan door Juffr. Rijswijk op den 10 Meij 1742 transport is ge- 
 daan aen des eersten Comparants Ouders, en dat beide te samen voor 24 
 gl., waar van sij Comparanten bekenden voldaente sijn.   Actum den 
 26 Dec. 1755. 
 
Heer Burgemr. H. van Westervelt en Vrouwe Aleida Schortes Eheln. 
mitsgaders Jonkvrouwe Francina Margareta Schortes, tut. beide 
met den eersten Hr. Comparant, magtigen Gerrit van Meurs ad 
negotia communia. Cum potest. substit.  d. 27 Dec. 1755. 
 
 Voor  Oosterbaan en Boonen Schepenen bekende Dr. Huijbert Martinius 
 Bon, als volm. van Burgemr. Cornelis van der Hart en Willemina 
 van Barnevelt Egteln., vermogens volmagt den 17 Maart 1755 
 te Arnhem gepasseert, gesien en bevonden sulx te behelsen, op den17 
 Maart 1755 publijk te hebben verkoft, en alnu kragt deses te  
                                                                                      cederen       
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 cederen en te transporteren aen Hilletje Reijers Wed. van Gerrit 
 Poel en haeren Erven een camp Saeijlant met sijn holtgewasch, leggende 
 alhier voor de Stadt in de Santsteeg, sijnde tiendvrij, zoo en in dier voegen 
 als deselve bij Evert Aaltsen in pagt gebruijkt word, voor f 1000 gl., daar 
 van de Comparant qp. verklaarde op heden door Coperse ten genoegen 
 voldaen te sijn. Belovende dit getransporteerde vrij allodiaal goed, beswaart 
 met een ord. verpond., behalven de Stadts Stuiv. van f 11-1-9 (die door de Com- 
 parant qq. sal worden gesuijvert tot over ord. 1753 en Extr. 1754) te wagten 
Een transport van den en wahren als erfcoops recht is,onder, verband van sijner en Principalen per- 
opstal van twee bogen sonen en goederen, en submissie aen deser WelEd. Stadtgerigte en alle anderen 
aan de Stadtsmuur Heeren Hoven en Gerigten, met renuntiatie van alle exceptien.  Actum den 
door O.D.Wakker aan 30 Dec. 1755. 
G.A.J. Markelhof 
d.d. 27 Dec. 1755. Regist. 
na d. 21 Aug. 1756. 
 
                Hendrik Sirkel magtigt de Advocaat Nicolaas Groot tot Hoorn 
                om sijn saak, rakende den erfnis van Dr. Joh. Cajetanus Thadens Fernand   
                waarte neemen, cum clausilis solitis. d. 31 Dec. 1755. 
 
 
  1756 
 
De Minute is onder de Voor Apeldoorn en Oosterbaan heeft Cornelis Bast sijn ontsatinge 
Acte van ontsatinge. contra Rijker van Otterloo verburgt met de persoon van Jan van 
 Schalkwijck.  Actum den 6 Jan. 1756. 
 
 Heinrik Jan Busch en Martha Althuijsen Egteln. magtigen 
 Hermannus Groenenbou en Willem Veltman, samt en bijson- 
 der, tot het transporteren van een half huijs t’ Amster- 
 dam aan haar Broer Cornelis Althuijsen voor 3500 gl. 
 d. 12 Jan. 1756. 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvanks regt is, Evert Aaltsen en Dries 
 Geurtsen voor ’t Erfhuijs van Aaltje Gerrits Wed. van Gerrit 
 Lubbertsen, des beloofde Beert Dirksen, als last hebbende 
 van bovengen. Weduwe, de voorñ. Burgen te vrijen als regt is. 
 Actum den 14 febr. 1755. 
 
 
 

Lectum et Recognitum 
den 27 Februar. 1756. 
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 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerde Juffrouw 
 Hendricia van Loo, Weduwe wijlen de Heer Simon Ravensber- 
 gen, zijnde gesond van Lighaam en haeres verstands volkomen 
 magtig, welke verklaarde uijt consideratie van haere 
 reets geavanceerde jaaren, en daar door regtmatige over- 
 weginge der onsekerheijt van de uure des doods, en uijt 
 een moederlijke affectie voor haere kinderen en kinds- 
 kinderen, om alle occasie tot dissensie onder deselven ten 
 opsigte van de verdeelinge van haare nae te laetene 
 goederen soo veel mogelijk voortekoomen, en daar omtrent 
 soodanig te voorsien, als vermeint dat na de omstan- 
 digheden waar in sig deselve bevinden, het beste te  
 zijn, uijt goede voorbedagten raaden, sonder inductie of 
 persuasie van ijmand, bij forme van uijtterste wille 
 en testament te disponeren, soo als zij doet bij desen. 
 Dat haare nalatenschap egaal zal verdeelt, genoten 
 en geprofiteert worden bij haere, tijde van haar overlijden 
 in leven zijnde Dogteren, en de kinderen van haar thans 
 vooroverleden Dogter Maria Ravensbergen, bij Willem 
 Hendrik Planten ehelijk geprocreëert, deselve haare 
 kinds-kinderen nominerende en stellende bij representatie 
 in plaatse van derselver overleden Moeder in sodane portie, 
 als gemelte haar Moeder, in leven zijnde, met en bene- 
 vens haar Susters soude genooten hebben. Soodanig egter 
 dat inval haar Testatrices Dogteren, tijde van haar over- 
 lijden in leven zijnde, mogten goedvinden haar Testa- 
 trices Huijs, staande te Amsterdam op de Singel 
 tusschen de oude Lutersche Kerck en Doelen, onverdeelt 
 en in het gemeen onder haar te blijven besitten, de- 
 selve als dan gehouden zullen zijn het selve Huijs 
 door geswoorene Taxateurs te doen opneemen en taks- 
 eeren op eene sekere Summe gelts, welke het als- 
 dan zal geoordeelt werden waardig te zijn, en vervol- 
 gens aan een ijder der respt. Kinderen van haar over- 
 leden Dogter Maria Ravensbergen zullen bekennen  
 schuldig te zijn, soodaene Summa van penningen 
 als een ijder derselver bevonden zal worden te competeren 
 in de portie, welke haar overledene Moeder in de bij 
                  de    
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 de Taxateurs bepaalde Summe voor de waardije des sel- 
 ven Huijs, soude gecompeteert hebben, en van die Summe 
 van penningen aan een ijder der voors. Kinderen, ofwel 
 aan derselver Vader Willem Hendrik Planten, soo lange 
 sij in desselfs kost en huijs-versting zijn, te betalen een 
 behoorlijke rente ’s jaars; ook  het Capitaal selfs op te 
 leggen en te betalen aan diegene der Kinderen, die 
 tijde van haar Comparantes overlijden getrouwt of 
 buijten de kost van haar Vader reets zijn, of naderhand 
 mogten koomen te trouwen, of uijt haar Vaders kost 
 te gaan, en sig selfs neder te setten. 
 Dat ook op die selve wijse sal moeten gehandelt werden 
 met relatie tot haere Kinds-kinderen, bij meergemelte 
 haar Dogter Maria Ravensbergen nagelaten,ten 
 opsigte van het Huijs alhier te Harderwijk staande 
 in de Hooge Straat bij de Groote Poort, bij Compte. en haar 
 Man zall. staande huijwlijk aangekoft, dog uijt de ge- 
 reede penningen haar Compte. particulierlijk toebehoren- 
 de en ten huijwlijck aangebragt, voldaan en betaalt. 
 Met dien verstande nogtans dat dit gemelte Huijs publijcq 
 zal moeten verkoft worden, en alsdan aen een ijder des 
 gemelte Comptes. kinds-kinderen zijn geregt aandeel in die 
 Coopspenningen zal voldaan worden, soo en in dervoegen 
 als ten opsigte van ’t Huijs te Amsterdam boven ge- 
 disponeert en verklaart is. 
 Begerende sij Testatrice verder,  dat inval na haar dood 
 een van haare meergemelte Kinds-kinderen nog onmundig 
 zijnde, of mundig zijnde, dog ongetrouwt, of ook sonder kinde- 
 ren nae te laeten, mogte komen te overlijden, des selfs 
 portie uijt Comparantes nalaenschap genoten, zal erven 
 en versterven op desselfs alsdan in leven zijnde Susters en 
 Broeder, bij Maria Ravensvergen nagelaten. Voorbehou- 
 dens nogtans aan een ijder de magt en faculteit om de 
 effecten, hen aangekomen, bij acte onder de levende 
 tot voortsetting sijnder negotie, of tot nooddruft onwe- 
 derroepelijk te mogen alieneren, en daar mede na wel- 
 gevallen handelen. 
 Tot egalisatie der kosten van de Huijwelijken wegens 
                haar   
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 haar Dogters, Maria en Hendrina Ravensbergen, is haar 
 begeerte, dat de nog in leven zijnde ongetrouwde Dogters 
 bij haar overlijden daar voor ijder zullen genieten een Somma 
 van Vier hondert guldens. 
 Verder ordonnerende, dat van alle de naetelatene meube- 
 len en inboel niets zal werden verkoft, maar verdeelt, en 
 ingevalle daar tegens ijmand kwaeme te protesteren, 
 en onwillig te zijn, omdat daar onder Vaders of Grootvaders 
 goed mogte wesen, en sij niet vermogte alsoo te disponeren, soo 
 stelde, die sig daertegen opposeert, alleen Erfgenaam in de Legi- 
 time van haar naetelatene goederen tot voordeel van de 
 gehoorsaeme kinderen of kinds-kinderen. De grafsteden zul- 
 len onverdeelt blijven en gemein, het graft Nº. 796 
 moet als het tweede lijck er ingeset is, aght en twintig 
 jaeren ongeroert blijven staen. 
 Begeerende sij Testatrice dat dese haere Dispositie 
 nae haar dood zal agtervolgt worden als Testament 
 of Codicil, of soo als deselve het best als een uijterste 
 of laetste wille nae reghten bestaan kan. 
 In waarheids oirkonde hebben wij desen in onse boven- 
 gemelte qualiteit getekent en gesegult binnen Har- 
 derwijk den 31 Julij 1755.  was nevens twee cachetten in rood 
 lak getekent  N.W. de Meester.  Arnold Pronck.  
                                       Regist. 14. Febr. 1756. 
 
 
 Voor Pronck em H. van Westervelt Schepenen en Overwees- 
 meesteren comparerde Geertruit Smits, welke sig zullende 
 verandersaten, verklaarde alnu verpligt en genegen te zijn, met haar 
 onmundige Dogter Johanna Koninck, in eerste Egt bij 
 haar overleden Man Jan Koninck  geprocreëert, te treden 
 tot Schiftinghe en deijlingh van den met voorñ. haar dog- 
 ter gemeenen, en alnog onverdeijlden boedel, soo als deselve 
 geweest is ten tijde des overlijdens van haar voorst. Man 
 sal. en sulks op den voet en na inhoude van de huijwelijks 
 voorwaarden tusschen haar en gemelte haar Man sal. 
 op den 9 April 1738 opgerigt, en van den dien conform door 
 haar op den 2 Meij 1742 geformeerde inventaris, welke sij 
 met inhesie van de Salutaire en gewoonlijke Clausul, 
 t’eijnde derselver gevoegt, al nog præsenteert met Ede te 
 sterken, ten eijnde voors. exhiberende een opgemaakte 
 balance en staat van het geene haar voorñ. onmundig kind 
                                       vol   
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 volgens meergemelte Huijwlijks voorwaarden en den daar na 
 gedresseerde inventaris wegens dien boedel te prætenderen 
 en ook daar tegens te lasten en te dragen had alles Salvo Cal- 
 culo. Ingevolge van alle het voors. sij Comparante verder ver- 
 klaarde aan haar opgemelde Dogter bij dese te cederen en over- 
 tegeven al het regt, het welke sij Comparante en haar 
 Man Zal. verkregen hebben, op en aan het Huijs althans 
 bij haar bewoont, en den halven hof bij haar gebruijkt wer- 
 dende, bij acte van overgifte in dato den 25e. Septemb. 1737 bij 
 Cornelis Koninck, Aart Koninck en haar Man Zal. Jan 
 Koninck onderling opgerigt en gepasseert, waar tegens het 
 onmundige kind tot sijne privative last neemen zal de 
 penningen ad. ses hondert vijftig guldens, en dan nog een 
 hondert guldens voor bovengemelte huijs en hof, aan Corne- 
 lis Koninck besproken en belooft. Zullende egter de renten 
 van die twee sommen, bij die gemelte acte gestipuleert, 
 tegens en geduurende het gebruijk van gemelte huijs en 
 hof aan Cornelis Koninck door haar Comparante jaarlijks 
 betaalt worden. Verder zal het onmundige kind tot sijnen 
 laste neemen het rest van soodaene Schult als wegens ver- 
       (en geleende) 
 strekte \/ penningen des kinds Grootvader alnog ten laste van 
 den boedel te prætenderen heeft, ter summa van seven hon- 
 dert vijftig guldens. Blijvende niet te min de daarop, ze- 
 dert doode van haar Man Zal. verlopene rente, ad. een hondert 
 agtien guldens, ten laste van haar Comparante, welke sig 
 door dese schikking ook voldaar houd van soodane Summe 
 van penningen ad vijf hondert negenthien guldens, als haar 
 onmundig kind bij de gemaakte Balance des boedels aan haar 
 Comparante soude schuldig blijven en spruijtende, soo uijt 
 desselfs aandeel in de gemeene boedels Schulden, als uijt die 
 penningen, die door haar Comparante voor hetselve onmun- 
 dige kind, en tot desselfs privative last staande, hadde 
 geëxbourseert. Het een en ander op de meergemelde Balance 
 nader geëxprimeert, en wel wegens kosten voor haar Rouw 
 en begravenis van haar man, en ook voor reparatien en 
 verbeteringen aan bovengemelde huijs, al nu in het ge- 
 heel aan het kind gecedeert en overgegeven, soo als hetselve 
 sig bevont. Het onmundige kind deswegen bij dese volkomen 
 quiterende, en sig daar van voldaan houdende, sonder eenige 
 reserve, neemende Comparante ten haare privative laste 
 alle des boedels Schulden, die na dode van  haar man 
 Zal. bij haar mogten gemaakt zijn, belovende het on- 
                                    mun    
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 mundige deswegen te vrijen en te wharen tegens alle diegeene, die 
 op en tegens hetselve uijt dien hoofde eenige prætensie mogten 
 willen maken of eenige actie institueren. 
 En terwijl Comparante bij het tegenwoordig revideren der in den 
 jaare 1742 door haar geformeerden inventaris geremarqueert 
 heeft, dat sij doenmaals bij inadvertentie vergeten heeft, daar 
 meede optebrengen soodane gereede penningen, als sig des tijdes 
 in den boedel mogten bevonden hebben, en haar intentie nogtans 
 nooijt geweest is, sig door die omissie, soo weijnig als door ijts 
 diergelijks ter quader trouwe en tegen beter weten te verrij- 
 ken, dog het haar nu ook na verloop van so veele Jaaren 
 onmogelijk is, die Somma van penningen juist te bepalen, 
 hoewel deselve, soo veel sij thans nagaan en uijt eenige 
 omstandigheden opmaken kan, van niet veel importantie 
 kan geweest zijn, soo verklaaerde sij aan haar onmundige 
 Dogter te remitteren die 92 guldens, die door deselve vol- 
 gens de Balance en Staat des Boedels bij Slot van Rekening 
 aan de Comparante moesten worden uijtgerigt, waar door na 
 haare beste wetenschap rijkelijk voldaan is, dat geene dat 
 wegens de doemalige voor handen zijnde gerede Boedelspen- 
 ningen ten profijte van het onmundige had konnen ge- 
 bragt worden. 
 Nog verklaarde Comparante aan het onmundige en tot des- 
 selfs privative profijt overtegeeven soodaane 27 nieuwe hemden 
 als op den inventaris Cap. 3 onder de daar gespecificeerde mede be- 
 grepen zijn geweest, benevens eenig Silver aldaar ook vermelt, 
 zijnde de klederen en het silver oorloge ook aldaar genoemt, bij 
 de Balance reets verandwoord, en de rest van het overige in dat 
 Capittel vervat, van tijd tot tijd ten dienste en gebruijk van het 
 kind geamploijeert. Verder neemt de Comparante aan haar on- 
 mundig kind voorgemelt tot hare mundige dagen in kost, klede- 
 ren en huijsvestig te onderhouden, ook te besorgen eene na 
 haar Staat ordentelijke en Christelijke opvoeding, en daar toe 
 haar na behoren te laeten leeren en onderwijsen. 
 Hier waren over en aan en mede te vreden Aart Konink en 
 Dr. Davis Pennink, als bij de Magistraat over het onmundige 
 aangestelde Voogden, op welkers verklaring van de dugtigheijt 
 deser afgoeding door haar, na haar beste wetenschap en ter 
 goeder trouwe alsoo gereguleert, wij deese in onse quali- 
 teijt, na behoorlijke examinatie mede geaggreert, en geappro- 
 beert hebben, met verdere verklaringe, dat Comparante voor ons 
 op den inventaris bij haar den 2. Meij 1742 geformeert, en alnu 
 geresumeert, den gewoonlijken Stadtregtelijken eed wer- 
 kelijk heeft gepræsteert. Aldus geschiet op den 5. December 1755 
 en des t’ oirkonde bij ons getekent.  was get.  Arnold Pronck. 
 H. van Westervelt. 
                                            Regist. 16 Febr. 1756.  
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 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen bekenden den Ontfr. Frans 
 van Voorst en de Hr. Br. D. Boonen, tijdelijke Kerkmeesteren met 
 onse voorkennis en approbatie, in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft, en over sulx kragt deses te cederen 
 en te transporteren aan Claas Wesenhagen en Geertruijd Croo- 
 nenburg Egteluiden en haaren Erven, een Hof gelegen buij- 
 ten de Groote Poort naast de Hof van Peter Claasen ter 
 eenre, en die van Henrik ter Haar ter andere zijden, voor 
 een Summa van 160 Caroli guldens, daar van Comparanten 
 bekenden voldaan te zijn door een obligatie, ten gelijke 
 Capitale Summa, door Koperen ten behoeve van de Kerck 
 afgegeven. Dienthalven belovende den voorst. Hof, vrij van 
 verponding, te wachten en wahren kommervrij en allen 
 voorpligt daar van aftedoen als Erfkoopsrecht is, en onder 
 verband als na rechten.  Actum den 31 Dec. 1755.  get.  Jan Apel- 
 doorn.  Francois Oosterbaan. 
                                             Regist. 17 Febr. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerde de Heer 
 Major Gerrit Nicolaas van Holthe, dewelke verklaarde 
 soo voor sig selfs, nomine uxoris Vrouwe Magdalena Eli- 
 sabe van den Clooster, Erfgenaam van Freule Gordina Gerbrich van 
 den Clooster, als ook voor sijne mede Erfgenamen Vrouwe 
 Elberta Johanna van den Clooster, Douairière Schrassert, en 
 Vrouwe Henriette Christina de Sieghers ther Borch, Dou- 
 airière van den Clooster, als Moeder en Voogdesse van haere on- 
 mundige dogters Freulens Helena Geertruij en Roelina 
 Gijsbertina Gordina van den Clooster, bij den Heer Roelof Otto 
 van den Clooster, Heer van Rhebruggen, ehelijk geprocreëert, 
 sampt Freule Helena Petronella van den Clooster, vermogens 
 volmagt cum potestate substituendi, voor Schepenen deser 
 Stadt op den 6. Dec. 1755 gepasseert, bij ons gelesen en bevonden 
 zulkx te behelsen, in de beste forma rechtens magtig te ma- 
 ken en te constitueren den Heer en Mr. Andries Ardesch Se- 
 cretaris der Stadt Arnhem, omme bij de Heeren van de 
 Rekeninge in Gelderland voor soo veel het Heerengoed be- 
 treft, te versoeken approbatie van het magenscheit, op den 
 16 Dec. 1755 ten overstaan van Magescheits Vrinden tussen 
 voorn. Erfgenamen beraamt en gesloten, voorts brieven van 
 investiture en oprukkinge van een Heerengoed, de Voskuil 
 genaamt, op de naam der gesamentlijke Erfgenamen, en 
 alles te doen ’t geen nae coustume der Camer vereijscht 
 word; ende dit alles met belofte van ratihabitie en indemnisa- 
 tie als nae regten.  Actum d. 13 Januari 1756.   get.  Arnold 
 Pronck. Rudolph Otto Schrassert. 
                                             Reg. 17 Febr. 1756. 
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 Voor Pronck en De eester Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvanghs regt is, Adam vanLuijk en Willem van Suuck voor 
 ’t erfhuijs van Vrouwe Henricia van Loo, Weduwe wijlen d’ Heer 
 Simon Ravensbergen, des beloofden Lucretia Ravensbergh, Hen. 
 rick Boonen, oud-Burgemr. deser Stadt, als in huijwlijk heb- 
 bende Hendrina Ravensbergh, Petrus van Dorp, Rector te 
 Campen, als in huijwlijk hebbende Elisabeth Helena Ravens- 
 bergh, alle soo voor sig en sig mede sterk makende voor d’overi- 
 ge mede Erfgenamen, voorn. Burgen te vrijen en schadeloos 
 te houden, als regt is. datum 12 Januar. 1456.  getekent   
 Arnold Pronck.  N.W. de Meester. 
                                            Regist. 19 Feb. 1756. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jacob Dirksen en Mar- 
 rietje Cornelis Echtln., Beert Dirksen en Dirkje Lubberts 
 Ehelieden, en Gerrit Lubbertssen en Harmtje Hendriks 
 Eheln. en verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkift, en over sulx kragt deses te cederen en 
 transporteren aan Jacob Elbertsen en Marrietje Lubbert- 
 sen Echtelieden, ofte haere Erven, de geregte drie sesde 
 parten in seker huijs en hoff, doende in het gehell in ordi- 
 naris verpondinge f 1-1-4, als mede in een Camp van 3 Sche- 
 pel doende ’s jaars in ’t geheel in ord. verpond. f :-10-10, te 
 samen gelegen in Hierden op den Duijnen, naast de plaats 
 en erve van de Heer. Bmr. N.W. de Meester, waar van 
 de Cooperen reetd een sesde part in eijgendom besitten, en 
 de overige twee sesde portien aan Peter Lubbertsen en 
 Aaltje Lubberts toebehoren, ende sulx voor een Somma 
 van f 325 gl., daar van de Verkoperen bekenden voldaan en 
 betaalt te zijn, belovende over sulx voors. 3 sesde parten 
 in voorñ. parcelen te wachten en wharen kommervrij en  
 alle voorpligt ( de verpondinge over ordinaris 1754 en het 
 Haerdstedegeld tot ultº. Junij 1755 inclusive) daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 17 Januar. 1756.  getekent  Arnold Pronck.  N.W. de 
 Meester. 
                                                 Regist. 19 Febr. 1756. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerden den Heer 
 Herman Jacob van Erkelens, oud-Burgemeester der Stadt 
 Elburg, en Vrouwe Elisabeth Agnis Schrassert, en verklaar- 
 den in enen vasten en stedigen erfkoop op den 25º. Novemb. 
 1754 te hebben verkoft, en over sulx kragt deses te cederen en te trans- 
 porteren aan Nicolaas Wedenhagen en Geertruij Cronenburg Eheluid. ofte 
 haare Erven een Hoff, gelegen buijten dese Stadt bij de Nijptang, al- 
 waar Zuijdwaarts de gemene wegh, Westwaarts Verkoperen selfs, 
 Noordwaarts de Erfgenamen van den Heer Oversten J.H. Erkelens, 
 en Oostwaarts Marten Vermeer met haare hoven aangelandet zijn  
   en   
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 ende sulks voor eene Somma van twee hondert vijf en sestig 
 guldens, daar van de Transportanten ten vollen bekenden vol- 
 daan te zijn. Belovende mits desen voors. hoff op een ordinaire 
 verpondinge van f 1-8-8 te wachten en te wharen kommervrij 
 en alle voorpligt (de verponding over ordinar. 1753 en ¼ extra   ordin. 1754) 
daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum den 22 Januar. 1756.  get.  
 Jan Apeldoorn.  Francois Oosterbaan. 
                                                Regis. 20 Febr. 1756. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Arent Penninck en Atris 
 Wouters, tut.mar. ende hebben ineenen stedigen erfcoop ver- 
 koop verkoft, gecedeert en opgedragen aan Fijtje Peters 
 Wed. van Gein, een half huijs in de Hondegatsstraate, en 
 de helft van een hoekje lands, gelegen aan Westen deser Stadt, 
 wel bekent, te samen voor 120 gl., daar van Comparanten 
 bekenden voldaan te zijn. Belovende oversulks de verkofte 
 parcelen te wachtenen wahren als erfcoops regt is, doen- 
 de ’t huijs in ord. verpond. in ’t geheel f 1-6-12 en ’t Land 
 in ’t geheel f :-13-6 over ordinar. 1754, bij Verkoperen te suij- 
Een transport van den 31 Jan. veren. Actum 22 Jan 1756.  get.  Jan Apeldoorn.  Francois Oosterbaan. 
list fol. 42vs.                               Regist. 20 Febr. 1756. 
 
 
 Wij Arnold Pronck en Heribert van Westervelt Schepenen der Stadt 
 Harderwijk, certificeren mits desen, dat wij ons nevens den Secre- 
 taris Van de Graaff op den 1 Februarie 1756 des morgens om vijf 
 uijrhen bevonden hebben ten Sterfhuijse van wijlen den Heer 
 Mr. Johan Schrassert, in leven Scholtis en Secretaris deser Stadt, alwaar 
 de Heeren en Mren. Henrik Johan Schrassert en Henrik Johan Ar- 
 desch sig qualificerende als Executeuren van den Boedel en 
 nalatenschap van den voorst. welgemelten overleden Heere, 
 ons versogt hebben te versegulen een Cabinetje, staande in de 
 Slaap Camer van den Overledene, dat sulks door gemelten Secre- 
 taris getenteert is, dog wegens de gladdigheijt van het hout 
 niet heeft kunnen geschieden, waarom voorñ. Heren Exe- 
 cuteuren den Heer Pronck versogt hebben de Sleutel van dit 
 Cabinetje, nevens nog twee andere Sleutels tot twee andere 
 -----Cabinetten behorende, met sig en in sijne bewaringh 
 -----bij provisie te willen neemen, het geene door welgemelten 
 Heere is aangenomen en voorñ. Sleutels werkelijk in sijne 
 bewaring genomen heeft.  Des t’ oirkonde is deese bij ons getekent 
 en besegult binnen Harderwijk den 3. Febr. 1756. was nevens 
 twee cachetten in roden lak getekent  Arnold Pronck ----------------- 
 H. van Westervelt. 
                                               Regist. 20 Febr. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerde de Heer en 
 Mr. Johan Schrassert, Scholtis en Secretaris deser Stadt, de- 
 welke verklaarde kragt deses te versoeken, nomineren 
   en   
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 en te constitueren Dr. Henrik Johan Schrassert en Dr. 
 Henrik Johan Ardesch, om bij sijn overlijden te hebben 
 het bestel sijner begrafnis, vervolgens sijn testament te 
 doen openen bij de præsente naaste Vrinden, ende sig in 
 alles te reguleren na de instructie daar bij vervat. In specie 
 goede voorsorge te dragen, dat de Legaten daar bij ver- 
 maakt, op haare tijd werden betaalt en daartegens te 
 profiteren het douceur aan deselve daar voor toegeleijt. 
 Alles met alsoodane ample magt als een Executeur testa- 
 mentair na regten competeert.  Oirkond onser betekening 
 en besegeling. Actum Harderwijck den 29 August. 1754. was  
 nevens twee cachetten in roden lak, getekent .  Arnold Pronck 
 N.W. de Meester. 
                                           Regist. 20 Febr. 1756. 
 
 
 Wij Nicolaas Willem de Meester, Willem Johan van Westervelt 
 en Aalt van Holthe,Schepenen der Stadt Harderwijk, certifi- 
 ceren mits desen, dat wij versogt ende gecompareert zijn ten 
 Sterfhuijse van wijlen den Heere Mr. Johan Schrassert, in 
 leven Scholtis en Secretaris deser Stadt, dat de Heeren Mrn. 
 Henrik Johan Schrassert en Henrik Johan Ardesch aan 
 ons in tegenwoordigheijt van den Heer Nicolaas Schrassert 
 Overste Lieutenant in dienste deser Lande, Vrouwe Henri- 
 etta Johanna Schrassert, Weduwe van wijlen den Heer Ardesch, 
 in leven Scholtis des Ampts Barnevelt, den Heer Georgus 
 Angelicus Jacobus Marklof, Lieutenant den dienste deser 
 Lande, sijn Ed. Huijsvrouwe Vrouwe Antonetta Schrassert, 
 den Heer Pelgrom Ardesch, Lieutenant in dienste deser Lande, 
 Gerrit Willem Ardesch, Cadet in dienste deser Lande, en Juf- 
 fer Johanna Charlotta Schrassert, Dogter van wijlen den  
 Heere Mr. Reinier Otto Schrassert, in leven Secretaris der Stadt 
 Elburg, samentlijk naastbestaande Vrienden van den Heere 
 Overledene binnen dese Stadt ervintelijk, vertoont hebben see- 
 kere acte van den volgenden inhout:  = Voor ons onderst. Schepe- 
 = nen der Stadt Harderwijk compareerde de Heer en Mr. Johan Schras- 
 = sert, Scholtis en Secretaris deser Stadt, dewelke verklaarde kragt 
 = deses te versoeken, nomineren en te constitueren, Dr. Hen- 
 = rik Johan Schrassert en Dr. Henrik Johan Ardesch, om bij 
 = sijn overlijden te hebben het bestel sijner begrafnis, vervol- 
 = gens sijn testament te doen openen bij de præsente naaste 
 = Vrinden, ende sig in alles te reguleren na de instructie daar 
 = bij vervat, in specie goede voorsorg te dragen dat de legaten 
 = daar bij vermaakt op haare tijd werden betaalt, en daar 
 = tegens te profiteren het douceur, aan deselve daar voor 
   = toe  
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 = toegelegt. Alles met alsoodaene ample magt als een Executeur testa- 
 = mentair na regten competeert. Oirkond onser betekening 
 = en besegeling. Actum Harderwijk den 29 August 1754. 
 = was nevens twee cachetten in rooden lak gesegult en gete- 
 = kent  Arnold Pronck. N.W. de Meester.  Dat vervolgens 
 het Cabinetje, staande in de Slaap Camer van den Heer 
 Overledende door onsen meden Raads-Vrind den Heere 
 Mr. Arnold Pronck ook præsent zijnde, geopent, en daar 
 uijt gehaalt is een vierkante papiere doos, waar in lag 
 een besloten instrument, gesegult met vier cachetten 
 in rooden lak, houdende de volgende Superscriptie:  = Compa- 
 = reerde voor ons onderst. Schepenen der Stadt Harderwijk 
 = onsen Secretaris Mr. Johan Schrassert, gesont na Lichaem 
 = en verstand, dewelke aan ons heeft overgegeven dit 
 = versloten papier, en verklaart, dat in het binnenste van 
 = dien begrepen is sijne uijterste wille, dewelkers inhout 
 = hij (met cassatie van alle voorgaande dispositien) wilde en 
 = begeerde dat na sijn dood geopent ende als Testament, Codicil, Legaat 
 = in de beste forme sal werden nagekomen. Oirkondt onse bete- 
 = kening en besegeling.  Actum Harderwijk de 16. April 1754. was  
 = nevens vier cachetten in rooden lak, gesegult en getekent:  Jo- 
 = han Schrassert. W.J. van Westervelt. N.W. de Meester. A. van 
 = Holthe, loco Secretaris. Voorts hebben de Heeren Schepenen 
 en den Heere van Holthe, vertredende daarbij de plaats van 
 Secretaris, als ook de voorschreven naast bestaande Vrienden, 
 het Segul van den Heer Comparant, die van Schepenen en Secreta- 
 ris gerecognasieert, deselve gaav, geheel en ongevitieert bevon- 
 den, welck instrument daar naa geopent zijnde, is daar in 
 gevonden een papier, gecachetteert met twee cachetten, waar 
 van het eene gaav, en het ander eenigsints wat los gescheurt, 
 dog dit bijschrift hebbende, door de hand van den Heer Overledene 
 geschreven, te weten: dit rasuurtje is bij het sluijten door on- 
 geluk geschiet door mij.  get. J. Schrassert. Dit inleggende 
 instrument wederom geopent, ende door onsen Secretaris Van 
 de Graaff, in tegenwoordigheijt van de voorst. naaste Vrien- 
 den op en voorgelesen zijnde, is bevonden het selve te behelsen 
 de laatste en uijterste wille van den Heer Overledene, zijnde de- 
 selve bij transfix onder het Cachet van den Secretaris hier  
 aan geannecteert. Dat vervolgens in gemelte doos meede 
 gevonden is een los en onbesegult papier, houdende voor Super- 
 scriptie het woord Codicil , met de hand van den Overledene 
 geschreven zijnde, van inhout als volgt:   Mijn absolute 
 = wille is, dat het geene ik in mijn besloten Testament heb 
 = bemaakt aan mijne twee Neven Henrik Johan Ardesch 
   = en  
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 = en Gerrit Willem Ardesch, mede nevens haar sal koomen en pro- 
 = fiteren haar Broeder den Lieutenant Pilgrom Ardesch, zoo 
 = dat all ’t geene ik aan de twee eerst genoemde heb bemaakt 
 = tusschen haar driën, Henrik Johan, Pilgrom en Gerrit Wil- 
 = lem Ardesch egalijk zal werden genoten. Beveelende deselve 
 = sulks na te koomen, alsof sulx in mijn testament sel- 
 = ven ware uijtgedrukt. Zoo als mijne Neven Henrik Jo- 
 = han en Gerrit Willem Ardesch mij ook bij de hand belooft 
 = hebben te zullen doen, even als of dit gerigtelijk bij mij 
 = gepasseert ware. Maar het Executeurschap en douceur van 
 = dien blijft voor Henrik Johan Ardesch alleen.  Oirkond 
 = mijne ondertekening den 29 Septemb. 1754. get. Johan Schras- 
 = sert.  Versoekende bovengemelde Executeuren en verder præsent 
 zijnde naaste Vrienden, dat dit een en ander mogte werden 
 geregistreert, en copie aan haar gegeven, het welck door 
 ons geaccordeert is, voorbehoudende een ijder sijn regt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Har- 
 derwijk den 3. Febr. 1756. was nevens drie cachetten in roden 
 lak getekent  N.W. de Meester, W.J. van Westervelt, 
A.van Holthe. ’t transfix met een cachet in rood lak 
 getekent  Abr. van de Graaff. Secret. 
 
Opschrift 
 Compareerde voor ons onderst. Schepenen der Stadt Harderwijck 
 onsen Secretaris Mr. Johan Schrassert, gesondt na lichaam en 
 verstant, dewelcke aen ons heeft overgegeven dit versloten pa- 
/\ dat in het binnenste pier, en verklaert /\ dewelkers inhout hij (met Cassatie van 
van dien begrepen alle voorgaande dispositien) wilde en begeerde, dat na 
is sijne uijterste wille, sijn dood geopent, ende als Testament, Codicil, legaat in de 
 beste forme sal werden nagekomen.  Oirkonde onse bete- 
 kening en besegeling. Actum Harderwijk den 16 April 1754. 
 was nevens vier cachetten in rood lak, getekent  Johan Schras- 
 sert, W.J. van Westervelt, N.W. de Meester, A. van Holthe, 
 loco Secretarii. 
 
 Testament 
                    in den Naame van mijnen Schepper 
                    in wiens handen ik mijnen Geest be- 
                    vele.  Amen. 
 
 Ik Johan Schrassert, Soon van Henrik Schrassert en 
 Johanna Charlotte Schrassert Eheluiden, verklaare bij desen 
 dat ik in overdenkinge mijnes aannaderende doods, bij mij 
 selven, sonder ijmants aanradinge of inductie, gesolveert 
 en besloten heb te formeren mijn testament, laatste en 
 uijterste wille, zoo als ik begeere en ordineere, dat na mijn 
   over  
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 overlijden de goederen en effecten aan mij door Gods goedheijt 
 verleent, en verder te verleenen, zullen devolveren, vererven 
 en versterven, zulks doende bij desen, revocere ik, casseere en 
 doe te niet alle dispositien, wat naame die mogen hebben 
 voor deese gemaakt, insonderheijt mede die, welke ik voor 
 verscheijde jaren heb gemaakt, ende onder mijn Broeder t’ 
 Elburg of elders berustende moge zijn. Niet willende dat 
 de eene of andere, soo nu of namaals geproduceert zouden 
 mogen werden, en voor datum deses gepasseert zouden mo- 
 gen zijn, zullen hebben het allerminste effect;  maar 
 willende dat die alle gehouden zullen werden als of nooijt 
 in de werelt waren geweest, ende dat deese alleen na 
 mijn dood agtervolgt zal werden, als mijn laatste en eeni- 
 ge wille, in forme van testament, codicil, Legaat ofte 
 in alle betere.  
 Daar toe dan tredende: 
 Prælegatere en bemaake aan mijnen Neeff Henrik Johan 
 Schrassert, Soon van mijnen Broeder Nicolaas Schrassert, de 
 Schilderijen of Pourtraiten van de Familie, mijne Signette 
 en groot Segul. 
 Aan mijnen Neeff Johan Schrassert, Soon van mijn Broeder 
 Reinier Otto Schrassert, alle de Manuscripten in mijn Bi- 
 bliotheecq gevonden werdende. 
 Aan mijne Neeven Henrik Johan Ardesch en Gerrit Willem 
 Ardesch, Soonen van mijn Suster Henrietta Johanna Schras- 
 sert Wed. Ardesch, en de jongste Soon van mijn Suster Catha- 
 rina Sophia Schrassert Wed. Koen, alle klederen van zijde, lin- 
 nen en wullen, sijlver en goud, tot mijnen lijve behorende of 
 daar toegebruijkt werdende, van wat stoffe die mogen zijn. IJder 
 voor een geregt derde part. 
 Aan mijne Nigten, Jufferen Reinera en Clara Schrassert, 
 Dogteren van mijn Oom den Major Otto Schrassert, t’samen, of 
 bij overlijden van een aen de langstleevende van deselve, jaar- 
 lijks tot des laatstleevendes dood toe, negentig guldens, te be- 
 talen door mijne nagenoemde Erfgenaamen, ijder staak vijf- 
 thien Caroli guldens jaarlijks. 
 Dan verder legateere ik en bemaake eeuwiglijk, eijgendomlijk 
 en erflijk aan mijn Meid Lambertje Coobus, zoo die op mijn 
 sterfdag bij mij woont, mijn Hof voor de Lutteke poort, zoo 
 ik nu selfs gebruijk, en daar en boven eene Summa van 
 drie duijsent en vijf hondert Caroli guldens, te betalen in 
 gelde of obligatien uijt mijnen boedel, na haar eijgen keure. 
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 Aan mijn tweede Meid Jannetje Coobus, zoo sij op mijn afsterven 
 bij mijn woont, mede eeuwiglijk, eijgendomlijk en erflijk mijn 
 Huijs, staande op den Broederen en mijn Hof gelegen voor de Groo- 
 te poort. 
 Ende aan ijder van deselve haar loopende jaarloon (zonder 
 nogtans na de ses weeken verpligt te sullen zijn langer in 
 mijn Huijs en dienst te blijven, als haar aanstaat) en een 
 dubbele rouw, of ieder hondert guldens tot haar keur. 
 Vervolgens nominere en instituere ik tot mijne univer- 
 sele Erfgenaamen de volgende mijne Broeders of Susters 
 Kinderen, in ses navolgende staacken, of sesde parten van 
 mijnen overigen boedel. 
 Eerstelijk, voor eene Staak de Dogteren van mijne oudste 
 Suster Zall. Charlotte Schrassert, bij de Heer Willem Ravens- 
 bergh geprocreëerd, of bij vooroverlijden derselver kind of kinderen 
 in ’s Moeders plaats bij representatie, voor een sesde deel. 
 Ten Tweeden, de Dogter van mijn Suster Geertruid Schrassert, bij 
 de Heer Mackloed geprocreëert, voor een sesde deel. 
 Ten derden, de Soon en Dogter van mijn Broeder Nicolaas 
 Schrassert, en bij vooroverlijden van eene, de langstlevende van 
 desele, voor een sesde deel. 
 Ten vierden, de Dogteren van mijn Suster Catharina Sophia 
 Schrassert, bij de Heer G. Koen geprocreëert, of bij vooroverlij- 
 den, die op mijn sterfdag sullen leven, voor een sesde deel. 
 Ten vijfden, de Dogteren van mijn Broeder Reinier Otto Schras- 
 sert. of bij vooroverlijden van eenige, diegeene die mijn sterf- 
 dag zullen beleven, voor een sesde deel. 
 Ende ten sesden, Henrik Johan Ardesch en Gerrit Willem Ardesch. 
 Soonen van mijn Suster Henrietta Johanna Schrassert boven- 
             alle andere uijt- genoemt, en bij vooroverlijden van eene, den geenen die mijn dood                                      
             sluitende.                             beleeven zal, voor een sesde deel. 
 Ende opdat dese mijne dispositie behoorlijk en punctuelijk wor- 
 de nagekomen, soo nominere en stelle ik tot Executeur of Exe- 
 cuteuren van dit mijn Testament, die ik bij een separate acte 
 daartoe voornemens ben te benoemen en aan te stellen. 
 Welke Executeur of Executeuren aanstonds na mijn overlijden in mij- 
 nen boedel sal of sullen gaan, het bewint daar van alleen hebben,  
 mijne begrafnis reguleren, binnen twee à drie dagen na mijn 
 begrafnis in bijweesen van de præsente naaste Vrinden, die binnen 
 de Stadt zijn, dese dispositie voor Schepenen doen openen en ver- 
 volgens registreren laaten. 
 Met verder bevel, dat die Executeur of Excecuteurs binnen ses weeken 
 na de opening aan een ijder haare Legaten zullen uitkeeren, blij- 
 vende den impost van de Collaterale successie ten laste mij 
 ner Erfgenamen. 
   Dat   
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 Dat die Executeur of Executeuren geduijrende ses weeken in 
 mijnen boedel ordentlijk zullen mogen toeven om inmiddels 
 een behoorlijken staat en inventaris te maken, blijvende als- 
 dan alle provisie van turf en hout, boter en bier en verdere mond- 
 kost, die er overig zal zijn, ten profijte van Lambertje Coobus. 
 Dat vervolgens die Executeur of Executeuren mijne Bibli- 
 otheecq en inboedel openbaarlijk sullen doen verkopen en te 
 gelde maken (ten ware dat die samentlijke Erfgenamen 
 mogten goedvinden het linnen onderling te verdeilen,  
 het geene ik wel mag lijden) mijn Rekenboeken (zoo veel 
 mogelijk) suijveren, ende binnen den tijd van een jaar en 
 ses weeken rekening en erffuijttinge doen. Voor welke moejte 
 die Executeur of Executeuren zal of zullen hebben en be- 
 houden all mijn gemaakt sijlver werk in de kast in mijn 
 Slaap-Camer (het Sijlver-Scasje genaamt) berustende. 
 Sonder daar en boven voor eenige vacatien of verdiensten 
 ijts te mogen inbrengen; de noodige reiskosten, verteringen 
 en verschotten uijtbescheiden. 
 In teken dat dit alles mijne suijvere en ernstige wille is, 
 heb ik desen met mijn aangeboren Segul en ondertekening be- 
 verstigt. voorneemens zijnde desen tot meerder sekerheit te 
 sluijten en gerigtelijk te bestedigen laaten.  Actum Harder- 
 wijck den 16 April 1754. was met een Segul in rood lak gete- 
 kent  Johan Schrassert. waar bij nog in margine twee 
 cachetten in rood lak, het eene gaav en het andere wat los ge- 
 scheurt dog dit bijschrift hebbende  dit rasuurtje is bij het sluij- 
 ten door ongeluk geschiet door mij. get.  J. Schrassert. 
                                              Regist. 20 Febr. 1756. 
 
 in dorso Codicil   
 Mijn absolute wille is, dat in het geene ik in mijn besloten 
 testament heb bemaakt aan mijne twee Neven Henrik 
 Johan Ardesch en Gerrit Willem Ardesch, mede nevens haar sal koo- 
 men en profiteren haar Broeder den Lieutenant Pilgrom Ar- 
 desch. zoo dat all ’t geene ik aan de twee eerst genoemde heb 
 bemaakt, tusschen haar driën, Henrik Johan, Pilgrom en 
 Gerrit Willem Ardesch egalijk zal werden genoten. 
 Beveelende deselve sulks na te koomen, als of sulks in mijn 
 testament selven ware uijt gedrukt, zoo als mijne Neven 
 Henrik Johan en Gerrit Willem Ardesch mij ook bij de hand 
 belooft hebben te zullen doen, even als of dit gerigtelijk bij 
 mij gepasseert ware. Maar het Executeurschap en douceur 
 van dien blijft voor Henrik Johan Ardesch alleen. 
 Oirkond mijne ondertekening den. 24 Sept. 1754. get.  Johan 
 Schrassert. 
                                               Regist. 20 Febr. 1756. 
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 Voor de Meester en van Holthe Schepenen compareerden Jufferen 
/\ Gerharda Ravens- Lucretia Ravensbergh, /\ Hortensia Ravensbergh, de Heer Oud-Burger- 
berg, meester Hendrik Boonen en Vrouwe Hendrina Ravensbergh Eheln. tut- 
 tore marito, Johanna Cornelia Planten, voor sig selven en mede als 
 gevolmagtigde van haar Broeder en Susters IJsbrant Planten, Aleijda 
 Lucretia Planten, Hendrina Maria Planten en Helena Elisabeth 
 Planten, ingevolge acte van volmagt voor Burgermeesteren en 
 Regeerders der Stadt Amsterdam op den 5 februarij 1456, en voor den 
 Richter en Ceurnoten des Rigterampts Doetinchem op den 4. Jan. 
 1756 respectivelijk gepasseert, deselve bij ons gesien, geexami- 
 neert en bevonden de clausule van substitutie te behelsen, ende 
 verklaarden te saemen en een ijder in ’t bijsonder als respective 
 kinderen en kindskinderen en erfgenaemen van wijlen haar 
 Moeder en Grootmoeder Hendrica van Loo, Wed. van d’ Heer Zimon 
          (alhier overleden,) 
 Ravensberg, \/ zijnde sij Juffrn. te samen geadsisteert met bovenge- 
 melte Hr. Henrik Boonen, in deesen haren gekoren Momber, in 
 de beste en bestendigste forme regtens te constitueren, substi- 
 tueren en magtig te maaken, kragt ende mits desen, de Heer 
 Philippe Couturier, Directeur van den Levantschen Handel te 
 Amsterdam woonagtig, ten eijnde om namens de respective 
 Comparanten ’t zij uijt de hand of in ’t openbaar te verkopen oft 
 doen verkopen een Huijs en erve, staande op ’t Singel bij de oude 
 Lutersche Kerk t’ Amsterdam, daar voor de penningen te ontfangen 
 en alsdan te quiteren, en vervolgens na coustume locaal aan den 
 Koper te transporteren, en voor alle evictie te caveren, ende voorts 
 alles te doen en te laten geschieden ’t geen de Heer Geconstitueerde 
d.erfhuijs verburging den na vereijsch van saaken sal nodig oordelen, en sij Comparanten 
10 Febr. gepasseert Siet selfs præsent zijnde, souden kunnen, mogen of moeten doen, met 
fol.43. magt van substitutie, belofte van ratihabitie et indemnitatis, 
een volmagt gepasseert onder verbant en submissie als na regten.  Actum Harderwijck den 
10 feb. Siet eod. fol. 13 februarij 1756. get. N.W. de Meester,  A. van Holthe. 
                                             Regist. 21 Febr. 1756. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Geertruijt Jans 
 Weduwe van Jan van Hattem, dewelke bekende in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve van 
 Jannetje Claasen Weduwe van Willem Evertsen, een dubbele 
 Boog of opstal staande allernaast het huijsje van de poortiers 
                             (Rooijdragers) 
 Weduwe aan de Groote poort, gevende jaarlijks aan\/ de ses stuij- 
 vers,voor een Summa van veertig Varoli guldens, waar van Compa- 
 rante bekende ten vollen voldaan te zijn, belovende dar voorst. 
 parceeltje te wachten en te wharen als erfcoops regt is, on- 
 der berband als na regten. De kosten van 50 pen. en transport 
 ijder de helft.  Actum Harderwijk den 14 febr. 1756.  get. Jan Apel- 
 doorn, Francois Oosterbaan.       
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             nieuwe     Voor Pronk en Oosterbaan Schepenen compareerden Willem 
Geregist ten\/ proth.b. Brinkinck en Aartje van Soelen Egteluiden. dewelke bekenden 
Rbr. Bruggestraat fol. wegens ter leen opgenomen en haar op huiden toegetelde pen- 
en Rbr. Hoven fol. ningen, opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Geertruit 
 Claassen Foppen en haare Erven, eene Summa van vier hondert 
 Caroli guldens, ad twintig stuijvers het stuk, waar van sij be- 
 loofden jaarlijks te sullen betalen een rente van vier ge- 
 lijke guldens van ijder hondert, met betalinge van welke  
 renten continueren sullen tot de finale aflosse van voorst. 
 Capitaal toe, welke alle jaar op den verschijnsdag (heden 
 over een jaar de eerste) sal konnen en moeten geschieden, 
 mits ten wederzijden een half jaar te vooren gedenunti- 
 eert zijnde. Tot securiteijt van Capitaal en Renten, voorts 
 ook van alle des noods aantewendene kosten, Comparanten 
 verbonden tot een speciaal onderpand haar Huijs en Erve, 
 staande en gelegen alhier ter Stede in de Bruggestraat, 
 (bij haar selfs althans gebruijkt wordende) tusschen 
 de behuijsinge van de Weduwe Fijn van Draat ter eenre, en dat 
 van de Weduwe Wedlewers ter andere zijde, benevens mede haar Hof 
 (ook bij haar selfs althans gebruijkt wordende) en gelegen 
 buijten de groote Poort aan de gemeene Weg, tusschen de Ho- 
 ven van Rijkert Apeldoorn ter eenre en N. Volten ter andere 
 zijde. Verbindende de Comparanten tot verdere waarschap alle hare 
 gereede goederen, tegenwoordige en toekomende, in specie ook haar 
 Drukkerij met al wat daar toe behoort, deselve mit dese, na Ver- 
 willekeurings regten overgevende ter parate Executie van 
 de Heeren van de Magistraat deser Stadt, waar van sij beken- 
 den onderregt te zijn. Met renuntiatie van alle Exceptien, 
 in specie van die van ongetelden gelde. Des t’ oirkonde hebben wij 
 dese getekent op den 29 febr. 1756.  get.  Arnold Pronk, Francois 
 Oosterbaan. 
 
 Voor Prpnck en H. van Westervelt Schepenen compareerden Hendrick  
 Vliek en Neeltje Brants Egeldn. en verklaarden in eene vasten en ste- 
 digen erfkoop te hebben verkogt, en over sulks krag deses te cederen 
 en transporteren aan Jan Gelderman ofte zijne Erven, een Huijs 
 staande in de Wullewevers Straate naast het huijs van Dº. P. Wijn- 
 stok ter eenre en dat van Coenraad Rampen der andere zijde, 
 met alle ap en dependentie, regt en geregtigheijt, ende sulx voor 
 een Summa van Seven hondert ses en twintig gls., daar van de 
 Verkoperen bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. parceel op een ordinaris verponding van f 3-14-6 en 
 en jaarlijkse uijtgang aan ’t Rentampt van Veluwen ad. 3 gl., 
 te wachten en wahren kommervrij , en alle voorpligt (de ver- 
 pondinge en uijtgang over 1754, en het heerstedegelt tot 
   ult.   
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 ultº. Junij 1755 incluijs) daar van aftedoen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.  Actum den 28 Febr. 1756. 
 get.  Arnold Pronck,  H. van Westervelt. 
 
 
Geregistr. ten nieuwen Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen compareerden 
Prothocolle Rubr. onsen meede Raads-Vrind den Heer Mr. Arnold Pronck en de Heer 
Wullewevers Straat fol. Clement Avercap, gepensioneert Lieutenant ten dienste de- 
Rubr. Donkestraat ser Landen, te kennen gevende, hoe dat tusschen haar Compa- 
fol. ranten eenig different en verschil ontstaan was over het regt 
 van een waterlosing, hetwelke hij tweede Comparant suste- 
 neerde hem te competeren, ten opsigte van ’t Huijs bij sijn Ed. 
 thans bewoont en gebruijkt wordende, staande alhier ter 
 Stede in de Luttekepoort Straate, aangekogt, en aan hem ge- 
 regtelijk getransporteert namens en van wegens Franck 
 Jacobsen en Geertje Karssen Egteluiden, en wel op en over het 
 erff en grond, gehoorende aan de behuijsinge van den eersten Com- 
 parant, staande mede alhier in de Donkerstraat, en van agteren 
 tegens het voorñ. erff van tweede Comparant aanschietende, waar- 
 tegens eerste Comparant sustineerde, dat sijn erff en grond aan die 
 geprætendeerde servituit nooijt subject was geweest, maar hij in- 
 tegendeel hetselve in een volkomene vrijheijt, ten desen op- 
 sigte besat. Dog dat sij beijde Comparanten, considererende,dat 
 bij een regtelijk vervolg van deese saak, soo voor de eene als an- 
 dere kant, niet als verdrietige en langduurige processen konden 
 ontstaan, welke sij ten wedersijden, uijt onderlinge consideratie 
 voor malkanden, en defererende aan de vriendelijke tussen- 
 spraak van goede Vrinden, liever wilden eviteren en voorkomen, 
 en om dat goede oogemerk te bereijken een ijder sijn geprætendeert 
 regt in dit geval ter zijden stellen en daarvan geen gebruijk 
 maken, maar den een den anderen soeken genoegen te geven. 
 Soo verklaarde de eerste Comparant uijt motiven en insigten als 
 boven, uijt vrindschap en consideratie aan den tweeden Comparant  
 te gunnen en overtegeven, soo als hij deed bij deese, het regt om  
 in ’t vervolg te mogen hebben en houden eene waterlosingh 
 van d’agterplaatse van desselfs boven gemelte erff en huijs, van 
 Franck A. Decemers en Geertje Karssens gerigtelijk geacquiteert, 
 door desselfs muur, op en langs die agterplaatse staande, in 
 de goot t’eijnde van gemelte eerste Comparants t’huin en hoff 
 lopende, en sig ontlastende in de gemeene Stadts Beek, ter 
 zijde gemelte t’huin heenschietende, gelijk tweede Compa- 
 rant, om redenen en motiven als boven, hetselve in der voegen 
 als een vrindelijke consessie accepteerde, met belofte van 
 die waterlosingh met alle discretie, en ten minsten nadeel 
 van het erff van den eersten Comparant te sullen gebruijken 
 en dus soo veel mogelijk te beletten, dat geen ander vuilnis, 
 drek of modder door die waterlosing gedreven en medegevoert werden 
       en  
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 en ten dien eijnde te sullen doen stellen en onderhouden een roo- 
 ster met tralien, in dat formaat en op die hoogte, als er thans 
 een tot wederzijds genoegen geset en geplaatst is, met bijder- 
 zijds verklaring en overgifte, dat in cas van onverhoopt dis- 
 puut over het gebruijk van dese waterlosing, Comparanten de 
 decisie sullen compromitteren aan twee onpartijdige goe- 
 de vrinden, door haar met onderling genoegen te verkiesen, wel- 
 ke alsdan na billikheijt en na den teneur en aart deser overgege- 
 vene en geaccepteerde vergunning van eene waterlosing, uijt- 
 spraak en verklaring doen sullen. Verbindende hiertoe sij Compa- 
 ranten, als mede de Ehevrouw van tweede Comparant, niet al- 
 leen haare personen, maar ook die van haare Successeuren Eij- 
 genaren van haare respective huijsen en erven, en ten meerde- 
 ren effecten haare Huijsen en Erven selfs, ten welken eijnde ver- 
 sogten, dat dese in het Stadts Recognitie Boek en protocol mede 
 mogten werden geregistreert.   Actum d. 5 Maart 1756.  get.  H. van 
 Westervelt,  A. van Holthe. 
 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerden Lubbert 
 Gerritsen Bruijdegom ter eenre, en Lubbertjen Jans, tutore 
 Secretario, Bruijd ter andere sijde, dewelke verklaarden met 
 voorkennis en approbatie van wedersijds Ouderen, die mede 
 præsent zijnde sulks aan ons te kennen hebben gegeven, 
 voornemens te zijn met elkanderen naa kerkenorder in te 
                (een wel en wettig Huijwlijk)                     
 gaan en te sluijten \/, op na volgende conditien: 
 Dat Bruijdegom en Bruijd tot stuur van dit aanstaande 
 Huijwlijk sullen in en aanbrengen alle haare tegenswoor- 
 dig hebbende en namaals krijgende goederen, ’t zij bij erve- 
 nis of anders, hoe sulks soude mogen wesen. 
 Dat de Gemeenschap van goederen sal plaats hebben, blij- 
 vende hiervan uijtgesondert de klederen, ’t zij linnen, 
 wullen, zijde, mitsgadert sijlver en gout, tot eens ijders lijf 
 gehorende, welke na dode der eerst stervende aan sijn of 
 haar naaste Vrienden, in val er geen kinderen na bleven, 
 binnen ses weeken door den langstlevende sullen werden 
 overgegeven, sonder deselve uijt hoofde van Tugt als anders 
 aan sig te kunnen behouden. 
 Kind of Kinderen na blijvende uijt dit Huijwlijk, sullen de 
 klederen, sijlver en gout tot haar overleden Vaders of Moe- 
 ders lijf gehorende, als mede de geheele helft van den 
 Boedel erven en op haar versteren en wel van het eene 
 kind op het andere. 
   Ge-   
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 Gebeurde het dat kind of kinderen alle bij het leven van de 
 langstlevende kwamen te overlijden, ofte dat en geen kinderen 
 uijt dit Huijwlijk geboren wierden, de helft van den Boedel als 
 dan sal erven en versterven op de naaste Vrienden van de eerst- 
 overledene, voorbehoudens den langstlevende de Tugt aan den 
 Boedel tot weder trouwen toe. Werdende hier meede inbe- 
 dongen om malkanderen ten allen tijden nader te beneficeren, 
 soo verre Stadt en Landregten sulks aan Man en Vrouw per- 
 mitteert.  T’ oirkond is dese bij ons getekent binnen Harderwijk 
 den 6 Maart 1756.  get.  Arnold Pronck ,N.W. de Meester. 
 
 
Geregistr. in ’t nieuwe Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerden Cornelia 
Protoc. Rub. Hoog-  de Wit, Weduwe van Jacob Momme, soo voor haar selfs en als 
straat fol. Moeder en Voogdesse van haare onmundige kinderen bij Ja- 
 cob Momme voornt. in egte stand verwekt, gelijk mede 
 compareerden Nicolaas van der Veen en Annetjen Timmer 
 Egteluijden, welke verklaarden tot onderling nut en voordeel 
 overeengekomen te zijn, dat Nicolaas van der Veen met het 
 Schip van haar eerste Comparant, waar op tot hier toe als Zet- 
 schipper gedient heeft, van nu voortaan het vheer van dese 
 Stadt op Amsterdam, en vice versa, zal waarnemen als ef- 
 fectieff Schipper;  en ter sijner dispositie hebben het aan- 
 stellen van knegt en jongen, sig ten dien eijnde als Schipper 
 aangeeven, het gilde winnen mogen. Onder dese conditien en 
 bedingen, dat hij tot sijne particuliere verandwoording zal nemen, 
 al het bestelgoed van pakken, brieven, gelt, en wat het verder 
 wesen mogt, de voorseijde Weduwe Momme deswegens voor alle 
 aanspraak instaande, vrijende en wahrende; dat hij zal genie- 
 ten de regte helfte van alle winst en voordeel, vragtloon 
 als andertsints, het welke hij met hetselve Schip, het zij in, 
 het zij buiten het vehr, uit wat hoofde het zijn mogte, het 
 zij bij ordinaire, het zij bij extraordinaire gevallen, mogte 
 koomen te profiteren, niets daar van uijtgesondert, en dat hij 
 de geregte wederhelfte van dat alles, ook niets uijtgesondert, 
 sonder eenige kortinge of aftrek, op wat naam of voorge- 
 ven het mogte zijn, aan de voorñ. Weduwe zal doen toeko- 
 men, opregt en na waarheijt en des noods, of des door de voorñ. 
 Weduwe selfs, of door Heeren Overweesmeesteren, namens 
 de onmundige kinderen van gemelte Weduwe, gerequireert 
 onder solemneele Ede; waar tegens hij ook de helfte zal 
 dragen in alle lasten en schulden, welke voorñ. Weduwe 
 uijt hoofde van ’t Schip al nog tot haren laste heeft, als 
 in specie vier hondert vijftig guldens, aan Jan van Raalte 
 verschult, als een rest van de coopspenninck van het Schip 
   acht  
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 acht hondert vijftig guldens aan Mevrouw de Weduwe 
 van wijlen de Heer Burgermeester van de Graaff verschult, 
 mede geëmploijeert tot den aankoop van ’t Schip, en daar 
 mede een gedeelte van de Cooppenninck betaalt, en dan 
 nog drie hondert guldens, mede tot voordeel van ’t Schip ge- 
 bruijkt aan parthijen bekent: gelijk hij verder sal gehouden 
 zijn voor de helfte te dragen de kosten, die vervolgens 
 aan het Schip, ‘t zij aan de romp, ’t zij aan touwen, zeijlen, 
 ankers, of hoe het wesen mogte, mogten van node zijn 
 en vereijst worden, dus mede ook de loonen van knegt en  
 jongen. Welke halfscheijt van schulden, dewelke 
 thans ten laste van voorñ. Weduwe Momme als boven 
 gespecificeert mogten zijn of die, welke bij vervolg tot 
 onderhoud, reparatien van het Schip, ook hier voren gemelt, 
 mogten gemaakt worden, tot laste van tweede Comparant 
 niet alleen sullen zijn en blijven gedurende te tijd dat 
 deselve op voorsr. conditien het Schip als werkelijk Schip- 
 per sal gebruijken, maar ook invan het Schip ( dat God 
 verhoede) door het een of ander toeval, hoe het ook soude 
 mogen gebeuren, quame te verongelukken. Eijndelijk sal 
 voorñ. Weduwe den vollen eijgendom van het Schip voor de helfte 
 aan voorñ. Van der Veen gerigtelijk doen transporteren, soo voor  
 haar selfs, als namens haare kinderen, soo ras de schulden boven- 
 gemelt door haar Comparanten respective op den voet en in 
 manieren als boven zullen voldaan en gequeten zijn. Tot exacte 
 nakominge van alle bovenstaande conditien, verbinden parthijen 
 haare personen en goederen en Nicolaas van der Veen en An- 
 netje Timmers Egtelieden in specie haar Huijs en erve, thans 
 bij haar selfs gewoont en gebruijkt wordende, staande alhier 
 ter Stede in de Hoog-Straat tussen de behuijsing van Burgemr. 
 Jan Apeldorn ter eenre en Coopman Andries Rijkertzen Apel- 
 dorn ter andere zijde.  Des t’ oirkonde hebben wij dese getekent 
 en uijt naame van de Magistraat, voor soo verre de onmun- 
 digen aangaat, mede geapprobeert op den 8 Maart 1756. 
 get.  Jan Apeldorn,  D. Boonen. 
 
 
 Voor Pannekoeck en De Meester compareerden Juffer 
 Lucretia Ravensbergh, geadsisteert met de Heer Petrus van 
 Dorp, als meede deselven Heer Petrus van Dorp en Elisabeth 
 Helena Ravensbergh echteln. tutore marito, dan nog Juffer 
   Jo-   
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 Johanna Cornelia Planten geadsisteert met geñ. P. van Dorp, 
 voor sig selven en teffens mede als gemagtigde van IJsbrant 
 Planten en Alijda Lucretia Planten, volgens volmagt voor 
 Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Amsterdam in dato den 
 5. februarij 1756, mitsgaders van Hendrina Maria en Alijda Elisabeth 
 Planten, vermogens volmagt voor den Rigter des Ampts Doeti- 
 chem en Ceurnoten op den 4. Januar. 1756 respectivelijk gepasseert, 
 dewelcke verklaerden te samen en een ijder bijsonderlijk in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren en de 
 laetste Comparante mede uijt hoofde van haar voorsr. quali- 
 teit ingevolge de clausule van substitutie, in voorsr. vol- 
 magten geinsereert, soo als deselve bij ons zijn gesien, gelesen,  
 en bevonden zulks ad hunc actum te behelsen, te substitu- 
 eren en magtig te maken kragt deses de Doctoren David 
 Penninck en IJsbrand Schot, sampt en ijder in ’t bijsonder, 
 ten eijnde om naamens de Comparanten aangaande de nala- 
 tenschap van wijlen haere respective Moeder en Grootmoe- 
 der, wijlen Hendricia van Loo in leven Wed. van den Heer Simon 
 Ravesbergh, verder alle saaken waarteneemen en haarlie- 
 der plaatse te vertreden; speciaal om namens en van wegen 
 de Comparanten, voor soo verre haere portie aangaat, ter behoor- 
 lijke tijd te cederen en transporteren na coustume locaal 
 het Huijs alhier in de Groote Poort Straat staande, thans 
 aan de Heer Oud-Burgermr. Henrik Boonen en desselfs Ehe- 
 vrouw verkoft, als mede nog sodanig land, als deselve met de 
 overige mede Erfgeñ. van haar voorsr. Moeder en Grootmoeder 
 pro communi indiviso besitten, en hetgeen eerstdaags mede staat 
 verkoft te worden, alsdan tegen ontfangst der coopspenningen 
 te cederen en daarover te quiteren, en verder alle soodaene penn. 
 als sij nog elders te goede mogten hebben op te beuren en daar 
 van quitantie te passeren; voorts naamens de Comparanten 
 met de verdere Erfgeñ. te treden tot deijlinge en finale scheij- 
 dinge van voorsr. boedel, en daar van alsdan behoorlijke ma- 
 gescheijdinge opterigten, en ’t selve te tekenen, en wijders 
 in ’t generaal tot den uijteijnde te doen en te laeten geschie- 
 den ’t geen de nature en noodruft der Saken eenigsints mogt 
 vereijschen en sij Comparanten, selfs præsent zijnde, souden 
 kunnen, mogen of moeten doen, onder belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie, mits Geconstitueerdens gehouden zijn 
 van haare ontfangst en uijtgave te doen behoorlijke 
 rekening en reliqua, onder verbandt en submissie als na 
 regten.  Actum 11. Maart 1756.  get.  B.W. Pannekoeck, 
 N.W. de Meester. 
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 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerden Nicolaas We- 
 senhagen en Geertruij Croonenburg Eheluijden, en verklaerden in 
 een vast en stedigen erfkoop op den 19. Januar. 1756 te hebben ver- 
 koft en oversulks kragt deses te cederen en transporteren aan 
 Juffer Elisabeth Geertruij van Erkelens ofte haere Erven, 
 een Huijsje met een Riefeltje lands ofte hofs, soo en als het 
 selve reets met een hegge gescheiden is, genomen van en uijt 
 een hof, gelegen buijten dese Stadt bij de Nijptang, alwaar Zuijd- 
 waarts verkoperen selfs, West en Noordwaarts Juffr. Coperse 
 en Oostwaarts Monsieur Egge, met haar hoven aangelandet 
 zijn, ende sulks voor een Summa van een hondert en vijftig 
 Caroli guldens, nevens een sijlver Ducaton, daar van Trans- 
 portanten bekenden ten vollen voldaan te zijn, belovende 
 mitsdien voorsr. riefeltje lands ofte hofs met desselfs huijsje 
 op een ordinar. verponding van twee stuijvers te wagten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. Ac- 
 tum den 6. Maart 1756.  get.  Arnold Pronck, N.W. de Meester. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerden Jacob Lubbert- 
 sen en Reijntje Gerrits Echteluid., dewelke bekenden voor haar 
 en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over sulks te cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van Henrik Stoffelsen en Gerritje Corne- 
 lissen Echteldn. en haar Erven een stuk saaijland, genaamt 
 den Ouden Camp, groot ongeveer anderhalf Schepel gesaaj, met 
                                  (in Hierden) 
 sijn houtgewasch, gelegen \/, Oostws. den Hr. Oud Burgermr. F. van 
 Westervelt, Zuijdws. de Kooperen, Noordws. de heg en Westws. 
 Roelof Petersen, vrij van verponding, voor een Summa van 
 hondert en vijftig Caroli guldens vrij geld, waar van Comparan- 
 ten bekenden voldaan en betaalt te zijn. Des beloofden sij voors. 
 parceel te wagten en wahren commervrij en allen voor- 
 pligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum 11. Maart 1756.  get.  Arnold 
 Pronck,  Rudolph Otto Schrassert. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Hartger Lubbertsen 
 en Hendrikje Gerritsen Echteld., dewelke bekenden in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deses 
 te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Jacob Lubbertsen en Reijntje Gerrits Echteld. en haar Erven 
     een   
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 een stuk land uijt Juffer Koolwagens Erve, groot ongeveer een                                               
                       \in Hierden/ 
 Schepel gesaaj met de heg gelegen   \/   Oostws. Gerrit Lubbertsen, Zijdws. 
 de Hr. Oud. Burgermr. Westervelts Allee, noordws. de heg, Westws. Beert 
 Lubbertsen, doende in ordinar. verponding, behalven de Stadt Stuijver 
 4 st. en 12 peñ., voor een Summa van hondert en vijftig guldn. vrij 
 geld, waar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn. 
 Des beloofden sij voorsr. parceel te wagten en wahren kommer- 
 vrij en allen voorpligt daar van aftedoen, als erfkoopsregt is, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum 11. Maart 1756. get. 
  Arnold Pronck.  R.O. Schrassert. 
 
 
 Voor De Meester en Schrasser Schepenen compareerde Evert Gar- 
 ritsen Menno, alhier woonagtig, welke bekende te constitue- 
 ren en volmagtig te maken, sulx doende kragte deses, Claas 
 Ketel, woonagtig te Hoorn, om namens de Comparant te 
 verschijnen voor de Camer of Regtbank van Hoorn, en waar  
 sulx verder gehoort, aldaar te vertonen en overtegeven sodane 
 papieren en bewijsen als ter verificatie nodig bevonden wor- 
 den, dat den Comparant ab intestato meede de naaste Erfge- 
 naam is van Zal. Evertjen Menno, in leven getrouwt aan 
 de Heer Johannes Cajetanus Thadens Fernant, alnu als 
 Predikant op Batavia overleden, die saak te voldingen daar 
 en waar sulx gehoort en als sijn eijgen waarteneemen, 
 even eens den Comparant, selve præsent zijnde, tot maintien 
 van sijn regt soude kunnen, mogen of moeten doen, met be- 
 lofte van ratihabitie en indemnisatie, ook met magt 
 van substitutie, en alles ten effecte als na regten. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Aart Reijnsen Koning 
 en Jacobus Huijberts, beijde van competenen ouderdom, alhier  
 woonagtig en ons wel bekent, welke op requisitie van voorñ. 
 Evert Gerritsen Menno met solemnelen eede hebben ver- 
 klaart, dat sij seer lange alhier hebben gewoont en al nog 
 woonen, dat sij seer wel hebben gekent gehad Gerrit Evertsen 
 Menno en desselfs Huijsvrouw Hendrikjen Hendriks Stoothuijs, 
 en dat sij seer wel weeten, dat voorñ. Gerrit Evertsen Menno 
 bij opgemelte Hend. Hendriks Stoothuijs in egt verwekt 
 heeft vijf kinderen, met naame Geertje Menno, ongetrouwt 
 dus zonder kinders overleden, Jannetje Menno, alnog in 
 leven en hier woonagtig, Evertje Menno, getrouwt ge- 
 weest aan J.C.T. Fernant, als als Predikant op Batavia, en al 
 nu (zoo gesegt word) beijde overleden, Evert Garritsen Menno, 
 den producent in desen mede alhier woonagtig, en Elisabeth 
    Men-   
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 Menno, voor eenige jaaren ongetrouwt sonder kinders alhier 
 overleden, als hebbende deselve vijf kinderen door den dage- 
 lijksen ommegang seer wel gekent, gelijk ons opgemelte 
 twee nog in leven zijnde kinderen seer wel bekent zijn.  Ac- 
 tum den 11 Maart 1756.  get. N.W. de Meester, R.O. Schrassert.  
 
 
 Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Jennigjen 
 Jacobsen, woonagtig in den Ampte van Barnevelt, Karspel 
 Elspeet en Buurschap Vierhouten, gesond van lighaam en 
 haar verstand volkomen magtig, dewelke verklaarde uijt 
 overdenking van de seekerheijt haares doods en onsekere 
 uijrhe van dien, te disponeren in manieren als volgt: 
 Aanvankelijk te niet doende haar voorige disposi- 
 tien, stelt sij Comparante uijt eene bijsondere liefde 
 en genegenheijt tot haar eenige en universele Erf- 
 genaam haar Broeder Gerrit Jacobsen, om na haar dood 
 te erven en in vollen eijgendom te besitten alle haare ge- 
 rede en ongerede goederen, actien en crediten, klederen, 
 klijnodien, sijlver, gout en in ’t generaal alles wat sij 
 Comparante stervelde sal koomen natelaten, niets hoe- 
 genaamt uijtgesondert, en wel ter oorsake, dat haaren voorñ. 
 Broeder haar van kost, drank en huijsvesting heeft ver- 
 pleegt uijt eene loutere genegenheijt, sonder daar ijts 
 voor te hebben gevordert, met uijtsluijting van haar Suster 
 Jannetje Jacobsen, getrouwt aan Dries Aartsen. Begerende 
 dat dese haare laatste en uijterste wille in forme van 
 testament, legaat, codicil of andere betere naa haar dood 
 stiptelijk mag werden agtervolgt. T’ oirkonde is dese bij 
 ons getekent en gesegult binnen Harderwijk 15 Maart 
 1756.  was nevens twee cachetten in rooden lak, getekent    
 D. Boonen,  H. van Westervelt. 
 
 
Geregistr. ten nieuwen Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Eijbert 
Prothocol. Rub. Hierden   Engelenburg en Petertje Cornelissen Echteld. de Vrouw met 
 haar Eheman geassisteert, dewelke bekenden voor sig en haar 
 Erven wegens getelde en ter leen ontfangene penningen op- 
 regt en deugdelijk schuldig te wesen, aan en ten erflijken 
 behoeve van Vrouwe Geertjen Oosterbaan, Weduwe van wijlen 
     den   
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 den Heere Joachim Geltsaijer in leven Burgermeester 
 deeser Stede, eene summa van duijsent guldens à 20 stuijvers 
 Hollants ’t stuk, waar voor Comparanten beloofden jaarlijks 
 te sullen betalen een rente van vier gelijke guldens van 
 ijder hondert, waar van het eerste jaar sal beginnen te loopen 
 met dato deser, en vervallen heden over een jaar ende soo ver- 
 volgens continueren tot die voorseide hoofdsumma sal wesen 
 gerestitueert, welke restitutie alle jaar op den verschijn- 
 dag sal mogen of moeten geschieden, wanneer deselve van 
 de eene of andere sijde een vierdeel jaars bevorens sal zijn 
 gedenuntieert en opgekundigt; verbindende voor hoofdsumme 
 en renten, samt alle hinder hier over te vallen, haare per- 
 sonen en goederen, in specie meede haar Camp genaamt de 
 Hasecamp, groot ongeveer elf schepel gesaaj met sijn hout- 
 gewasch, heenkomende van Beert Wijgmansen, gelegen in 
 Hierden tegenover het erf genaamt Engelenburg, gelandet 
 Oostws. Jan Arnsen, Zuijdws. ’t Papen Erve, Noordws. de gemeene 
 weg en Westws. mede de gemene weg, deselve submitterende 
 ten judicature deser Edele Stadtgerigte, met renuntiatie 
 van alle exceptien desen eenigsints contrarierende, in specie mede 
 die van ongetelden gelde.  Actum 15. Maart 1756. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Eijbertje 
 Gerrits Wed. van wijlen Jan Sijmonsen, dewelke verklaarde in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en oversulks te cederen 
 en transporteren aan haar Soon Sijmon Jansen en Treintje Gosens 
 Echteluidn. en haar Erven, de helft in het huijs, bij haar voorñ. Soon 
 en Vrouw bewoont werdende, en haar de wederhelft in eijgendom toe- 
 behorende, staande op de Vischmarkt naast de schuur van den 
 Heer Burgermr. Oosterbaan, doende dit gehele huijs in ordinaris ver- 
 ponding met de Stads Stuivers f 3-13-8 en jaarlijks aan de Stadt ver- 
 schult een uijtgang van 15 Stuijvers, voor een summa van hondert 
 en thien Caroli guldens vrijgelt, waarvan sij Comparante bekende vol- 
 daan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr. helft te wagten 
 en wahren commervrij en allen voorpligt daar van aftedoen, 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 22 Maart 1756. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Henrik Breunissen en Jan- 
 netje Claassen Foppen Egtelieden, welke verklaarden te heb- 
 ben verkoft, en derhalven al nu te cederen en transporteren, 
 doende sulks kragt deses, aan Wouter Jansen en Rijkjen Peters 
 Egtelieden seker behuijsinge,staande alhier ter Stede op de 
   Vis  
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 Vismarkt, tussen de behuising van de Heer Westervelt, bij Gallowaij 
 thans bewoont werdende, ter eenre en dat van Ellard Tromp ter an- 
 dere sijde, doende in ordinaris verponding met de Stadt Stuijver 
 f 2-13-12, en bestaande in huijs en plaatse en verder getimmer, 
 met alle sijne regt en geregtigheden, soo als hetselve bij ge- 
 melte Jannetje Foppen en haar eerste Man Henrik Michel- 
 sen van de Heer Burgermeester Van Westervelt is aange- 
 koft, met al dat daar aard en nagelvast in is en aan den 
 Coper reets is overgegeven, voor een summa van twee hondert 
 vijftig guldens, alles nader geexprimeert bij de acte en contract 
 van verkoping in dato den 18 November 1752 tusschen onsen 
 meden Raads-Vrind Mr. Arnold Pronck, als daar toe bij Ver- 
 koperen gequalificeert, en den koper opgerigt en gepasseert, 
 ingevolge ook van welke handeling Comparanten Verkoperen be- 
 kenden en verklaarden ten opsigte van den Coopspenning gee- 
 ne actie of prætendie op Koperen of haare Erven meer te heb- 
 ben ofte reserveren, gelijk ook eerste Comparant Henrick 
 Breunissen door dese acte en consent tot transport sig in 
 andere opsigten met relatie tot Jannetje Foppen ongepræ- 
 judicieert hielt.  Actum 29 Maart 1756. 
 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerden Peter 
 Gerritsen en Jannetje Reijnten Eheln., Evert Gerritsen en Jannetje 
 Franken Ehelieden, en Jan Gerritsen en Geertje Gerrits Echteln. 
 en verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop te heb- 
 ben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren kragt deses aan Hartger Willemsen en Weijntje 
 Jans Echteln., de helfte van een huijs en hoff met alle des- 
 selfs ap en dependentien, soo als hetselve in zijne bepa- 
 linge in Hierden is gelegen, naast de Koperen ter eenre 
 en Eijbert Roelofsen Engelenburg ter andere sijde, waar- 
 van de wederhelft aan Hendrik Reijnten en Jan Eijbertsen 
 is toebehorende, ende sulks voor een Summa van drie hondert 
 seeven en tagtig gulden en thien stuijvers, daar van de <koperen> 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende oversulks het 
 voorsr. parceel (op een ordin. verponding in ’t geheel f 1-11-14) te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de ver- 
 pondinge over ordinar. 1754 en het heertstedegelt tot ultº. 
 Decemb. 1756 ingesloten, daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum 31 Januar. 
 1756. 
                                              Geregist. 30 Maart 1756. 
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 Voor Pronck en H. van Westervelt Schepenen loofden en wier- 
 den Burgen voor ’t Sterfhuijs van Mr. Johan Schrassert, in leven 
 Scholtis en Secretaris deser Stadt, Dr. David Penninck en Lamber- 
 tus Mojen; des beloofden Mr. Henrik Johan Schrassert en de 
 Heer Georgius Angelicus Jacobus Markloff en Vrouwe Anto- 
 netta Schrassert Egteln., Juffer Johanna Charlotta Schrassert, 
 Mr. Henrik Johan Ardesch, de Heer Pilgrom Ardesch en de 
 Heer Gerrit Willem Ardesch, als Erfgenamen ex testamento 
 van wijlen voorñ. Mr. Johan Schrassert, en sig teffens te 
 saemen voor de absente mede Erfgenaamen sterk makende, 
 voorñ. Burgen te vrijen als regt is.   Actum den 10 Febr. 1756. 
  Geregist. 30 Mart 1756. 
 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de Heeren Pelgrom Ardesch, 
 Lieutenant ten dienste deser Lande en den Cadet Gerrit Willem 
 Ardesch, te saemen en een ijder in ’t bijsonder, en verklaarden 
 in de beste en bestendigste forme rechtens te constitueren 
 en magtig te maken kragt deses, haar Moeder Vrouwe 
 Henrietta Johanna Schrassert Wed. van den Heer E.G. Ar- 
 desch, ten eijnde om ten sterfhuijse en nopens de erfnisse 
 van wijlen haaren Oom de Heer en Mr. Johan Schrassert, der 
 Comparanten plaetse te vertreden en in alle gevallen haar 
 interessen waar te neemen en met de verdere Erfgenamen 
 te doen en helpen beraemen datgeene, ’t welke zij Vrou- 
 we Geconstitueerde na bevind van saaken soude vermei- 
 nen te behoren; van de Heeren Executeuren haere geregte 
 erfportie te ontfangen en overtenemen, de klederen en lijfs- 
 behoor, ingevolge testament aan haar mede gelegateert, 
 met d’ overige daar toe geregtigde Legatarissen te verdeilen, 
 ook des noods te accorderen, transigeren, caveren, penningen 
 t’ ontfangen en te quiteren, gereede en ongereede goederen 
 te verkopen, magescheiden en opdragt des noods te passeren, 
 en in ’t generaal alles te doen en te laeten geschieden 
 wat de nature en nooddruft der Saaken eenigsints mogt 
 vereijschen, en sij Comparanten selfs præsent zijnde, 
 souden kunnen mogen of moeten doen, ofschoon tot het 
 een of andere eene nadere en ampelder volmagt gerequi- 
 reert wierde, deselve mits dese voor geinsereert houdende, 
 ook met de magt van een of meer te mogen substitueren, 
 onder belofte van ratihabitie en indemnisatie, cæterisque 
 clausulis de jure solitis ac necessariis. Actum 10. Febr. 1756. 
  geregistr. 30 Mart 1756. 
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 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerde den Heer 
 Johannes van Elfrinkhof, Theologia Candidatus, dewelke 
 bekende in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 en over sulks te cederen en transporteren aan en ten erflij- 
 ken behoeve van Jan Straalman, een Boog met sijn op- 
 stal, staande agter de muur naast de Boog van Geurt 
 den Hovenier, gevende jaarlijks aan de Stadt ses stuijvers, 
 voor een Summa van ses en dertig gulden, waarvan den 
 Comparant bekende voldaan te zijn, des beloofde hij den 
 Koper omtrent dit parceeltje te wagten en wharen com- 
 mervrij en allen voorpligt daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, blijvende de kosten van transport en 50 peñ. alleen 
 tot lasten van den kooper.  Actum ultº. Mart 1756. 
een Transport aan Corne- 
lis Verhoef. dato 1 Apr. 
diet  fol. 46 vs. Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden Juffrn. 
 Cornelia en Margarita Berners en verklaarden in amplissima 
 et optima juris forma te constitueren en magtig te maken 
 kragt deses, Dr. Henrik Johan Ardesch, ten eijnde om van 
 Berend Hendriksen Molenaar in te vorderen zoodanig 
 Capitaal en renthe, als haar volgens obligatie is com- 
 peterende, daer toe soodaene middelen rechtens te gebruij- 
 ken als den Geconstitueerde sal vermeinen, alle termij- 
 nen rechtens te respicieren, sententie t’ aanhooren, 
 en de voordelige ten uijteijnde toe te vervolgen, ook des 
 noods te caveren, accorderen, transigeren, penningen t’ ont- 
 fangen en te quiteren, en voorts alles te doen ’t geen de 
 noodruft der saake mogt vereijsschen, en sij Comparanten 
 selfs præsent zijnde, souden kunnen mogen of moeten doen, 
 cum potestate substituendi, onder belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 5. Apr. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Oosterbaan Schepenen compareerde Jacob van 
 Wanrode, Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar van Maria 
 Roelofs, en verklaarde desen staat en inventaris ter goeder 
 trouwe te hebben geformeert, sonder ijts willens of wetens 
 te veel of te wijnig te hebben gestelt, onder reserve van 
 verbetering, na betere informatie, en heeft daar op den 
 Stadtregtelijken boedel eed gedaan, edog onder speciale protes- 
 tatie de non præjudicando juri sibi competenti.  Actum 16 
 Apr. 1756. 
 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen Aart van 
 Wanrode en Hendrik de Hes voor sodane Tigt als aan Jacob 
 van Wanrode bij huijwlijks voorwaarden vam den 13 Jul. 1730 
   door   
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 door sijn Vrouw Maria Roelofs is bemaakt, alles ten effecte 
 als na Stadtregten behoort en vereijscht word, des beloofde 
 Jacob van Wanrode deselve Burgen te vrijen.   Actum 16 Apr. 
 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
 reerden Andries van Asselt en Wolter Wilberts, die loof- 
 den en Burgen wierden als voorvanck regt is, voor het Sterf- 
 huijs van wijlen Lambert Elfrinkhof en Catharina Rou- 
 wendal in  leven Echteluijden, des beloofde den Theologica 
 Candidatus Johannes van Elfrinkhof voorsr. Burgen 
 te vrijen als Erfhuijs regt is.  Actum den 23 Apr. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Boonen Schepenen compareerde Geertje 
 Alberts, Huijsvrouw van Gerrit Top, soo veel nodig be- 
 hoorlijk geassisteert, welke bekende in de beste en 
 bestendigste forme landregtens te constitueren en 
 magtig te maken kragt deses, haar voorñ. Eheman 
 om in haar naam en van harent wegen te cederen en 
 in eijgendom te transporteren twee hoekjes hof, mits- 
 gaders een saaj-akkertjen, kennelijk gelegen in den Ampte 
 van Epe, Buurschap den Empster Enck, soo veel haar en  
 haar voorsr. Eheman aangaan mogt, te weten de hoekjes 
 hof aan Johannes Loudeman en het ackertje aan Jacob 
 Wijgmans en sijn Vrouwen Suster, de koopspenñ. voor 
 haar aandeel t’ ontfangen, daar voor te quiteren, en gene- 
 ralijk alles te doen en geschieden laeten, wat de nature 
 der Saake en Coustume locaal sal koomen te vereijschen, 
 met de magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie als regt is.  Actum 22 Apr. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen 
 compareerde Vrouwe Elisabet Agnis Schrassert, Ehe- 
 Vrouwe van den Heer Herman Jacob van Erckelens, Oud- 
 Burgermeester der Stadt Elburg, en Overste Pander van 
 Veluwen, in desen geassisteert met den Heer Peter Franciscus 
 van Erckelens, der beijen regten Doctor, dewelke verklaarde 
 in de beste en bestendigste forma regtens te constitueren 
 en magtig te maken, doende sulks kragt deses, haar Ehe- 
 Heer voornoemt om mede in haar Constituantinnen name 
 aan en ten behoeve der Stadt Elburg na Coustume Locaal 
 te cederen en te transporteren een Huijs en erve, staande 
 binnen welgemlt. Stadt, aan de Grote Straat, benevens 
   het   
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 het koetshuis of stallinge, met sijn regt en geregtigheijt 
 en lasten daar op staande, sodanig en in manieren als het 
 selve huijs en stallinge volgens Contract op den 21 Febr. 
 deses jaars 1756 voor gemelte Stadt gekogt is. Voorst de 
 coopspenningen t’ ontfangen, daar voor te quiteren en voor 
 alle opspraak te caveren, als gebruijkelijk is. Belovende 
 van volle kragt en waarde te sullen houden all hetgeen 
 bij sijn Welgeb. verrigt en gedaan is, en verrigt en ge- 
 daan staat te werden, onder verband van haar persoon en 
 goederen, en onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 22. Apr. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
 reerden Evert Menno en Lijsbet Liefhebbers Echteldn. de- 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop te heb- 
 ben verkogt en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 een Hof, gelegen in de Steeg aan het Jufferpad, tusschen 
 den Hof van den Heer Br. de Meester ter eenre en het 
 kampje van de Erfgen. van wijlen den Heer Roderik 
 Schrassert ter andere zijde, heenkomende van Annetje 
 Stoothuijs, doende in ordinaris verponding, behalven de 
 Stadt Stuijver f :-13-4 aan en ten erflijken behoeve van 
 Gerrit Priester en Teuntje Spittaal Echteluijdn., voor een 
 Summa van hondert en vijf en twintig Caroli gulden, 
 waar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
 zijn, des beloofden dat voorsr. parceeltje te wagten en 
 wahren kommervrij en allen voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoopregt is, blijvende ijder met den 50 peñ. en kosten 
 van transport voor de helft belast.   Actum 26. Apr. 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Albert Hoefhamer en Lubberta Brantsen Echteldn., de- 
 welcke bekenden voor haar en haare Erven in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over sulks te 
 cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Gerritje van Soelen Weduw van Gerrit Wetlewers, 
 haar hofje, gelegen op de Kuijpwal aan de Groote poort, 
 naast de hof van Albert van Asselt ter eenre en de 
 Stadts muur ter andere sijde, voor een Summa van vijf en 
 twintig gulden, vrij van verponding en andere stedigheden, 
 waar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn,  
   des   
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 des beloofden sij voorsr. parceeltje te wagten en wharen kom- 
 mervrij en allen voorpligt daar van aftedoen, als erfkoopregt 
 is, onder verband en submissie als na regten.   Actum 30. April 
 1756. 
 
 
Geprothocolleert ten Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden 
nieuwen prothocolle Claas Corf en Jannetje Dreesen Echteld. dewelke bekenden 
Rub. Hoven Fol. voor haar en haare Erfgeñ. wegens opgenomen en ter leen 
 ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
 weesen aan het Bijlhouwers Gilde binnen dese Stadt 
 eene Summa van hondert Caroli guldens ad 20 stuijvers 
 het stuk, waar voor sij Comparanten beloofden jaarlijks 
 op den verschijndag, daar heden over een jaar d’eerste van sal 
 zijn, te sullen betalen een rente van drie gelijke guldens tot 
 d’aflosse toe, die alle jaar sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaars te voorn van de eene of andere seuijde 
 opgeseijt of opgekundigt zijnde. Tot securiteit van dit voorsr. 
 Capitaal, Renten en kosten verbonden Comparanten haar 
 persoonen en goederen, in specie meede haar Hof, gelegen 
 aan de gragt tusschen de Smee en Lutteke poorten, naast 
 den Hof van Rijket van Otterloo ter eenre en de Steeg ter ande- 
 re sijde, soo als bij Comparanten selfs gebruijkt werd, deselve 
 submitterende aan desen Edelen Stadgerigte en verdere 
 Heeren Rigteren en Gerigten, met renuntiatie van alle 
 exceptien, in specie van ongetelden gelde en verder dese 
 contrarierende.   Actum 30. April 1756. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden Cor-  
 nelis Buurman en Hendrina Luijtjes Huijsvrouw van Jan 
 Schut, beijde geboortig van Bekbergen en van competenten  
 ouderdom, dewelke verklaarden wel te kennen Annetje 
 de Haas, meede geboortig tot Bekbergen en althans 
 hier woonende, wiens Vader is geweest Jacob de Haas en 
 Moeder Cnelisje Jans, welke beijde voornoemde personen 
 ook wel gekent hebben, gevende zij tweede Comparante 
 nog voor redenen van kennis, dat bij deselve nog school  
 gegaan had.  Actum den 3 Meij 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Oosterbaan Schepenen compareerden Klaas 
 Korf en Jannetje Dreesen Echteln. dewelke bekenden voor 
 haar en hare Erven, in eenen vasten en stedigen Erfkoop 
 op d. 19 Decemb. 1755 uijt de hand te hebben verkogt en over 
   sulks   
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 sulks kragt deses te cederen en transporteren haar huijs, 
 staande binnen dese Stadt in de Vrouwen Straat, met zijn 
 regt en geregtigheijt, insonderheijt de vrije waterlosing over 
 de plaats van Harmen Aarts en Petertje Heres Eheluijd. vol- 
 gens eijgenhandige ondertekende brieff de dato d. 14 Decemb. 
 1740, aan ons vertoont en daar in gesien sulks te behelsen, tuss- 
 schen de behuijsinge van Klaas Gerrits ter eenre en het 
 agterhuis van de Hoogwelgeb. Vrouwe van ’t Relaar ter 
 ander sijde, doende in ordinar. verponding 10 st. 6 penn. staan- 
 de op naame van Lambert Martensen, aan en ten erflij- 
 ken behoeve van Juffrouw Dorothea van Eijbergen, Weduwe 
 Boedelhoudersche en Tugtenaresse van wijlen den Heer An- 
 dreas Schaart, voor een summa van vier hondert ses en veertig 
 Caroli guldens vrijgelt, waar van Comparanten bekenden 
 voldaan en betaalt te zijn; des beloofden Comparanten 
 voorsr. Huijs te wagten en te wharen kommervrij 
 en allen voorpligt, tot de ordinaris verpondinge en 
 heerstede geld 1755 inclusive aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband van hare personen en goede- 
 ren ten bedwang en submissie als na regten.   Actum 
 den 3. Meij 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Apeldorn Schepenen compareerden Reijnt Lub- 
 bertsen en Cornelis Cornelissen in qualiteijt als Voogden 
 van Aaltje Lubberts, minderjarige Dogter van Lubbert 
 Gerritsen en Maritje Cornelis, en verklaarden na voor- 
 gaande versogte en verkregene approbatie van de 
 Heeren van de Magistraat deser Stadt, te hebben  
 verkoft en uijt dien hoofde alnu te cederen en te 
 transporteren, gelijk sij deden mits desen, aan en ten 
 behoeve van Jacob Elberts en Maritje Lubberts Egte- 
 lieden een sesde part in seker Huijs, Hoff en twee Sche- 
 pels Lands, gelegen in Hierden op de Duijnen tussen de 
 plaats van de Heer Burgemr. De Meester ter eenre en 
 den Enck ter andere sijde, waarvan Coperen reets vier 
 parten besitten, en sulks voor eene Summa van een 
 hondert agt guldens, waar van Comparanten in haare 
 qualiteijt bekenden voldaan te zijn door een afgegeven 
 Schultbekentenis ter gelijker Summe ten behoeve van 
 het onmundige voornoemt, belovende naamens haare 
 pupil het verkofte perceel te wachten en wahren 
 als erfkoops regt is.   Actum den 8 Meij 1756. 
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 Voor Pannekoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
 den Heere Mr. Andreas Feijth, Secretaris der Stadt Elburg, 
 voor sig en als magt hebbende van sijn Ehe Vrouwe, 
 Vrouwe Engelbertina Geertruij Schrassert, vermogens 
 volmagt de dato 4 Meij 1756, voor de WelEd. Achtb. Heeren 
 van de Magistraat van welgemelte Stadt gepasseert, 
 aan ons vertoont en na genoegen gebleken sulks speci- 
 alijk te behelsen, dewelke bekende voor sig en qualit. 
 prædt. en haare Erfgenamen op den 10 Januar. 1756 uijt 
 de hand te hebben verkogt, en over sulks te cederen en 
 transporteren aan en ten erfkijken behoeve van Vrouwe 
 Reijniera Geertruijd Persoon, Weduwe, Boedelhouder- 
 sche en Tugtenaresse van wijlen den Heer Mr. Jacob 
 Winter van de Graaff, in leven onsen meden Raads- 
 vrind, een Schuur met sijn plaats daar agter, en al sijn 
 regt en geregtigheijt, soo en als van wijlen den Heer 
 Roderik Schrassert hebben aangeërft, staande binnen  
 dese Stadt in de Vrouwen Straate naast de behuij- 
 sing van D. van Balen ter eenre en het Costershuijs 
 ter ander sijde, doende in ordinaris verponding twee 
 guldens en acht penningen, voor een Summa van drie 
 hondert Caroli guldens, waar van Comparanten beken- 
 den voldaan en betaalt te zijn; des beloofde den Heer 
 Comparant voor sig en als magt hebbende van zijn 
 voorsr. Ehevrouwe dat parceel te wagten en wharen 
 kommervrij, en allen voorpligt daar van aftedoen 
 tot de verponding 1754 incluijs, als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie van sijn en sijn Ehevrouws perso- 
 nen en goederen ten judicature van de Edelen Stadt Ge- 
 rigte van Harderwijk en verdere Heeren Hoven, Rig- 
 teren en Gerigten, om daar aan alle evictie en opspraak 
 hoe genaamt te kunnen verhalen, onder renuntiatie 
 van alle exceptien dese eenigsints contrarierende.  Ac- 
 tum 6. Meij 1756. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvanck regt is, Dirk Leij en Gerrit Eijberts 
 voor het erfhuijs van Maria Roelofs laastmaal ge- 
 trouwt geweest met Jacob van Wanrode; des beloofde 
  (Aartje van Asselt) 
 Dirk Staal Roelofs naamens sijn Vrouw \/,  voor haar erf- 
 deel voorsr. Burgen te vrijen  als regt is, onder verband en 
 submissie als na regten. Actum 8 Maij 1756. 
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 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
 reerden Lambert Verhoef en Mechteltjen Bouwmans Echte- 
 luijden, dewelcke bekenden voor haar en haare Erven in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en over sulks 
 te cederen en transporteren aan Cornelis Verhoef en 
 Maria Brantsen Echteln. en haar Erven, een Huijs met 
 sijn regt en geregtigheijt, staande binnen dese Stadt 
 in de Vijhe Straat op de hoek van de Smeepoorter Brink 
 en naast het huijs van Rijket van Otterloo, soo en als 
 bij kooperen thans bewoont werd, doende in ordinaris 
 verponding behalven de Stadt Stuijver f 4-15-:, zijnde 
 met geen uijtgangen ofte stedigheden beswaart, voor 
 eene Summa van vijf hondert Caroli guldens vrijgeld, 
 waar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
 zijn; des beloofden sij dit voorst. Huijs te wagten en 
 wharen kommervrij en allen voorpligt daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie van 
 haar personen en goederen als na regten.  Actum 1. A- 
 pril 1756. 
 
een volmagt ad lites 
van Isak Vinken van dº. 
13 Meij 1756. vid. fol 49 
rect. et vs. Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareer- 
 den Beert Woutersen en Jannetje Smits Echteldn., 
 welcke bekenden voor haar en haare Erfgen. om een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en over 
 sulks te cederen en transporteren aan en ten erflij- 
` ken behoeve van Bessel Gerritsen Schommelop en sij- 
 ne Erven, haar huijs met een schuur en plaatsje daar ag- 
 ter, soo als het bij de Comparanten selve bewoont werd, 
 staande binnen dese Stad in de groote Haverstraat, 
 naast Brant Brandtsen ter eenre en de Schuur van 
 Gerrit Harmsen Post ter andere sijde, doende in ordina- 
 ris jaarlijkse verponding 3 gl. 7 st. met de Stadt Stuijv. 
 voor een Summa van drie hondert seven en sestig gulden 
 en thien stuijvers vrijgelt, tot voldoening van welcke 
 Summe sij van den kooper hadden ontfangen in gelde  f 167-10- 
 en daarenboven hielt den koper tot sijn lasten soodane  “ 200-:- 
 als de Comparanten per rest van meerdere, nog 
 schuldig zijn aan de Duijtsche Gereformeerde Dia- 
 conie dese Stadt, staande in dit huijs gevestigt, 
 vermogens vestenis de dato den 2. Febr. 1750, bedra 
 gende dit een en ander de juiste summa van boven                          __________                      
 staande koopspenningen ad ………………………………………….    f  367-10- 
    
    Be   



94 
 

ORAH-153  1756 fol.047 
 
 Belovende over sulks de Comparanten voorsr. Huijs cum ap en de- 
 pendentiis te wagten en wharen kommervrij en allen voorpligt 
 tot de ordinaris verponding 1754 en heerstedegeld 1755 incluijs 
 aftedoen, als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.  Actum 14. Maij 1756. 
 
 
Geprotocolleert Voor Apeldorn en Van Holthe Schepenen compareerden Cornelis 
ten Nieuwen protho- Cornelissen en Jannetje Lubberts Echteldn., en bekenden voor 
col. Rubr. Hierden. haar en hare Erfgenamen wegens getelde en bij haar ont- 
 fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
 aan en ten erflijken behoeve van Grietjen Balks, Weduwe 
 van wijlen Lubbertus Volte en haare twee Soonen Simon en 
 Jan Volte, eene Summa van twee hondert Caroli guldens ad 
 20 Stuijvs. het stuk, waar voor Comparanten beloofden jaar- 
 lijks op den Verschijndag, welker eerste heden over een jaar 
 sal zijn, te betalen een rente van drie gelijke guldens van 
 ijder hondert, sullende daar in van jaar tot jaar continueren 
 tot d’ effective aflosse toe, welke alle jaar sal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, mits een vierdeel jaar bevoorens 
 van d’ een of andere sijde opgeeijscht of opgeseijt zijnde; 
 voor welke Capitaal, renten, en bij wanvoldoening hier op te 
 vallen kosten, verbonden Comparanten tot een speciaal hij- 
 potheecq haar halve huijsje, hof en verdere ap en depen- 
 dentie, mitsgaders de helft van twee akkertjes met haar 
 holtgewasch, daar Comparanten de Camer van bewoonen, 
 en haar bij des tweede Comparants ouderlijk erf en mage- 
 scheijt was toebedeelt, welkers wederhelft bij Renttrek- 
 keren in eijgendom beseten werd, zijnde gelegen in Hierden 
 op den Duijnen tussen het erf van den Heer Br. de Meester, 
 daar Peter Hannessen Meijer op is, en de Camp van Peter 
 Lubbertsen, generalijk meede verbindende haar personen 
 en goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renuntiatie van d’ exceptie van ongetelden gelde en an- 
 dere den inhout deser contrarierende.   Actum 17 Maij 1756. 
 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerden 
 Heer Paulus Wilbrennink, Oud Burgermeester deser Stadt en 
 de Heer Aalt van Holthe, Burgermeester deser Stadt, als 
 Voogden van het onmundige kindt, nagelaten bij wijlen den 
 Heer Dr. Adriaen van Holthe en Vrouwe Judith Margare- 
 ta Wilbrennink in leven Echteluijden, insgelijks meede Erfge- 
 naam van wijlen Dus. Henricus Wilbrennink in leven Predikant 
 te Maurik, en verklaarden in de beste en bestendigste forme 
   rech   
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 rechtens te constitueren en magtig te maaken, doende 
 sulks kragt deses, den Heer Thomas Hanius Coopman tot 
 Amsterdam, om uijt Comparanten naam en van 
 wegens deselve voor des onmondigen kinds aandeel in de 
 onderstaande obligatien, zijnde een geregt derde part, 
 waar van de twee overige parten aan zijn 
 Broeder A. Feijth en Suster M. Feijth, getrouwt aan 
 Dus. van Raeij zijn toegehorende, te verkopen, en te 
 transporteren, als mede penningen er voor te ontfangen 
 alsmede de interesse van dien, en daar voor te quiteren. 
 Een obligatie ten Comptoire van Amsterdam, groot 
 twee duijsent agt hondert en vijf en seventig guldens, 
 staande ten name van de Kinderen van Jan Valken- 
 burg Nº. 1196 La. F.Vso 237. Ra 2717 fol. 98 en een kleijne 
 prijs obligatie groot 200 gl. staande ten naame van Steven Wilbren- 
 nink fol 3377 Nº. 278. Belovende van waarde te sullen  
 houden al het gene bij hem also sal zijn verrigt, 
 mits doende bewijs, rekening en reliqua, als sulks be- 
 hoort.   Actum den 17. Meij 1756. 
 
 
Geregist. ten ouden Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
Prothocol. Rubr. Ho- reerde Juffer Helena Susanna Eding, welke bekende 
ven fol. 14 voor haar en haare Erfgenamen uijt een liberale gifte 
 te cederen en transporteren, doende sulks kragte deses, 
 aan Juffer Agnes Eusebia van Cooth en haare Erfge- 
 namen een Hof, gelegen buijten dese Stadt naast den  
 hof van Henrik Cirkel ter eenre en het gangetjen 
 ter andere sijde, soo en als deselve in huur bij des Dona- 
 taria Broeder Doctor Marten Steven van Cooth gebruijkt 
 word, doende in ordinaris verponding behalven de Stadt 
 Stuijver 12 Stuijvs. 12 penn., ten eijnde voorsr. Donataria 
 deselve van stonde aan in vollen eijgendom sal hebben 
 en besitten, en daar mede doen en handelen nae welge- 
 vallen, waar tegens sij Comparante ontgoed en onterft 
 zal zijn, nog regt van eijgendom ofte gebruijk aan 
 voorsr. Hof hebben ofte beholden, gelijk den voorgemelten 
 Heer Van Cooth wegens absentie van sijn voorñ. Suster 
 Donataria, in desen haar plaatse vertretende, en mede 
 comparerende, dese liberale gifte in sijn voorsr. Susters 
 name geaccepteert en aangenomen heeft; ende 
 vermits desen hof boven en behalven hare gerede 
   goe   
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 goederen door haar Comparante specialijk tot borge gestelt 
 was voor de kost des Appels Ca. Salomon Heijmans cum 
 suis, volgens Acte de dato d. 24. Maij 1754, stelde eerste Compa- 
 rante tot een whaarburge de helft van haar Hoff, gele- 
 gen in de Touwbaan buijten de Smeepoort, thans bij Corne- 
 lis Claasen Visser in huur gebruijkt werdende, met eene 
 hegge gesepareert van de helft bij den Commissaris Mi- 
 chiel Lonkepein gebruijkt werdende, en ten nadere decife- 
 ratie, daar in gevonden werd een prieeltje van latten 
 en gelegen naast den hoff van de Erfgenamen van Me- 
 vrouw van de Clooster, thans bij Roelof Jagers in huur 
 beseten werdende, om de Juffer Donataria ofte haare 
 Erfgenamen altoos tot een whaare te verstrekken, inval 
 den bovengeñ. Hoff door gemelte ofte andere op en aan- 
 spraaken, hoe genaamt, mogte bekommert, en sij Donata- 
 ria of de haaren aangesproken worden, stellende en ver- 
 bindende tot een verdere waahrschap des Comparantes 
 persoon en goederen ten bedwang en submissie als nae reg- 
 ten.   Actum 17 Meij 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Pannekoeck Schepenen compareerden Cornelis Buur- 
 man en Willem Suijk, welke ter requisitie van Juffer Helena 
 Susanna Eding verklaarden seer wel te kennen des selfs Hof, 
 gelegen buijten dese Stadt naast den hof van Henrik Cirkel 
 ter eenre, en het gangetje ter andere sijde, soo en als deselve 
                                            (Stephen van) 
 thans in huijr bij Doctor Marten  \/   Cooth beseten werd, en sij Requi- 
 rante op den 17 Maij laastleden uijt een liberale gifte gegeven  
 en getransporteert heeft aan Juffer Agnis Eusebia van Cooth, 
 en na rijpe overweginge en nauwkeurig ondersoek gemelte 
 Hof getaxeert te hebben op eene summa van hondert 
 Rijksdaelders, waar voor haar in cas van koop 
 dienen soude en selfs den eenen Broeder van den anderen 
 wel koopen mogt, en hebben Comparanten dese æstimatie 
 met solemnelen eede gesterkt, met uijtdrukking dat 
 dese æstimatie door haar in alle opregtigheijt en na 
 haare beste kennisse is geschiet.  Actum den 21. Meij 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoeck Schepenen compareerden 
 onsen meeden Raadsvriend den Heer Mr. N.W. de Meester, 
 dewelke bekende in de bestendigste forme regtens te consti- 
 tueren en magtig te maaken de Heer en Mr. W.H. Toewater 
 Advocaat voor de WelEdele Hove van Gelderland, om alle des 
   selfs  
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 selfs saaken, soo hebbende als toekomende, niet alleen 
 voor welgemelte Hove en het Hoog Adelijk Landgerigt 
 van Veluwen, maar ook voor alle andere gerigten, tam 
 agendo quam defendendo contra quotcumque waartene- 
 men, de voordelige ter executie te leggen, van de na- 
 delige t’ appelleren, daar over te transigeren, pennin- 
 gen t’ ontfangen en daar voor te quiteren, en voorts 
 generalijk alles te verrigten het geen de Heer Consti- 
 tuent, selfs præsent zijnde, soude kunnen en mogen 
 doen, alles met magt van substitutie, mits doende  
 rekening, bewijs en reliqua; belovende van kragt en 
 waarde te sullen houden het geen door den Heer Gecon- 
 stitueerde of desselfs gesubstitueerde gedaan sal 
 zijn, en deselve te zullen indemniseren. Actum 24. 
 Maij 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoeck Schepenen bekenden 
 P.D. Wolfsen. Luijtenant onder het Regiment van den 
 Heer Generaal Major Baron van Eck, H.G. Wolfsen en 
 W.B. Heurt, als in huijwlijk hebbende Juffer A. Wolfsen, gesa- 
 mentlijke kinderen en Erfgenamen van den Heer Arñ. Ri- 
 chard Wolfsen in sijn leven Oud Burgermeester der Stadt 
 Harderwijck, in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en volmagtig te maken met de magt 
 van substitutie, kragt deses de Heer R.C.W. de Wolff, 
 Rentmr. van de Geldersche Academie, om uijt aller name 
 te sluijten en verrekenen met den Heer Baron van 
 Dedem, Ontfanger Generaal van ’t Quartier van Veluwe, 
 sodanige agterstallige huurpenningen, als sijn Hoog- 
 Welgeb. Gestr. reets heeft ontfangen en opgebeurt van 
 een erve in Noord Holland in de Wijde Wormer gelegen, 
 voorts quitantie te passeren en verder al ’t geen te 
 doen en te verrigten, wat tot vereffening en sluij- 
 tinge van dusdanige rekening behoort en vereijscht 
 word; Belovende van waarde te houden al ’t geene ten 
 opsigte voorsr. door den Hr. Geconstitueerde sal werden ver- 
 rigt, cum promissione ratihabendi ac indemnisandi cæteris- 
 que clausulis de jure solitis.   Actum 26. Maij 1756. 
 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Vrouwe Henrietta Johanna Schrassert Weduwe, Boe- 
 delhoudersche en Tugtenaressche van wijlen den Heer 
 Engelbert Georg Ardesch in leven Scholtis en Ontfanger 
   des   
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 des Ampts Barnevelt, zijnde in desen geassisteert met Dr. 
 David Penninck, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme rechtens te constitueren en magtig te maken kragt 
 deses, Steven van Raaij, Onderscholt des Ampts Ede, en Heijmen 
 van Bemmel, Onderscholt te Barnevelt, ten eijnde om te sae- 
 men en ijder in het bijsonder, waar te neemen sodane 
 peijndinge als Vrouwe Comparante op de gerede en ongere- 
 de goederen van Beert Petersen, Bouwman op der Vrouwe 
 Comparante erft en goed Den Hull wegens pagt van geseide 
 erft voornemens is t’ entameren, van die peijndinge en d’ opbo- 
 dinge te respicieren, en deselve tot d’ executie en uijteijn- 
 de toe te vervolgen, en voorts generaliter alles te doen 
 en te laeten geschieden, ’t geen de noodruft der saake 
 eenigsints mogt vereijschen, en sij Comparante, selfs præ- 
 sent zijnde soude kunnen mogen of moeten doen, met  
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
 nisatie, onder verband en submissie als na rechten. Actum 
 29 Maij 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen compa- 
 reerde onsen meeden Raadsvrind den Heer Mr. Francois Ooster- 
 baan, welke bekende in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken, doende sulks 
 kragt deses, den Heer Mr. Jacob van de Graaff, Lid der ge- 
 swooren gemeente der Stadt Deventer, en Advocaat binnen 
 welgemelte Stadt, om naamens den Heer Comparant in 
 der minne en des noods gerigtelijk in te vorderen van Juf- 
 fer Johanna Aartsen eene Summa van f 90-5-:, heenkomen- 
 de van geleverde Bukkem, ingevolge rekening daar van zijnde, 
 en bij onverhoopte wanbetaling haar in regten te vervolgen, 
 termijnen te respicieren, voordelige sententie ter executie 
 te doen leggen en daaromtrent generalijk alles te doen 
 wat de Heer Comparant, præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen en moeten doen, voorts de penningen t’ ontfangen, 
 daar voor te quiteren en deselve aan den Heer Comparant 
 behoorlijk te verandwoorden, tegens belofte van indemni- 
 satie en ratihabitie en met de magt van substitutie, 
 caeterisque clausulis de jure solitis.   Actum 29. Meij 1756.  
 
 
 Voor Pronck en Pannekoeck Schepenen compareerde Isak Vinke- 
 ra, dewelke verklaarde in de beste en bestendigsdte forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt deses, Dr. Henrik Johan Schrassert, om alle desselfs saken 
   soo  
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 soo hebbende als toekomende, tam active quam passive 
 contra quosuimque, waartenemen en deselve ten uijt- 
 eijnde en finale executie incluijs te vervolgen, en wel 
 in specie van Harmannus van Munster off desselfs 
 Borgen doorde bekwaamste middelen reghtens te 
 eijsschen en in te vorderen soodaene Somma van f 375-12-8 
 als denselven wegens geleverde waeren tot de Hoede- 
 makerij aan den Constituent verschuldt is, mitsgaders alle 
 daar op verlopene interessen, penningen te ontfangen 
 en daar voor te quiteren, alsmede daar ’t nodig is te ca- 
 veren, alles met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemnisatie, cæterisque sub clausu- 
 lis de jure solitis ac necessariis.  Actum 13. Meij 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerden 
 Aart Muller en Johanna van Broekhuijsen Echteld. 
 beijde gaande en staande en haar verstand volkomen 
 magtig, dewelke verklaarden uijt eijgen motiven 
 en sonder inductie of persuatie van ijmand, voorne- 
 mens te zijn over haare tijdelijke goederen te dispo- 
 neren in manieren als volgt. Zijnde haar wil en be- 
 geerte dat haarlieder Huijwlijkse Voorwaarde, de 
 dato den 1 Julij 1740 haar volkomen effect sal hebben, 
 sonder door dese haare uijterste wille in het minste 
 of geringste te werden gepræjuditieert maar inte- 
 gendeel in al sijn leden en delen, in specie mede ten 
 aansien van de Tugt, stant grijpen. Dat vervolgens 
 den eersten Comparant uijt lautere liefde en genegent- 
 heijt gelegateert ende bemaakt heeft aan Johanna 
 van der Kodden, Dogter van Anthonij van der Kodden 
 en Teuntje van Broekhuijsen Echteldn., voor tegenswoor- 
 dig bij hem woonagtig, eene Summa van vier hondert 
 Caroli guldens, welke sij niet eerder sal kunnen vorde- 
 ren als na dode van des Comparants Vrouw, de tweede  
 Comparante in desen, dat alsdan sijn naaste Erfgenamen 
 ab intestato sullen verpligt en gehouden wesen van 
 sijn goederen soo veel te verkopen, om gemelte vier 
 hondert gulden uijt de koopspenningen of andere gerede 
 penningen aan deze Legatarisse, vrij en sonder aftrek 
 van eenige Collaterale successie of andere korting 
 hoe genaamt, te betalen. 
       Wijders   
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 Wijders heeft de tweede Comparante geannuleert en verniet- 
 tigt alle haare voorige dispositien, in specie die van den 
 6. Septemb. 1741 voor Heeren Schepenen deser Stadt gepasseert, 
 en vervolgens haare wille ende begeerte zijnde dat ter- 
 stont na haar overlijden des Comparants klederen, soo linnen 
 als wullen, sijlver, gout en met een woord alles tot haar 
 lijf gehoorende, sullen in vier egale portien gedeelt en 
 genoten werden bij haar twee Susters met naamen Lijs- 
 beth van Broekhuijsen een vierde part, Teuntje van Broek- 
 huijsen een vierde part, als ook bij haar Susters kinderen 
 te weten Judik van Santbergen een vierde part en Johan- 
 na van Sandbergen ook een vierde part, dat ten opsigte 
 van haar overige goederen haar begeerte is,dat deselve 
 naa dode van haar Man, den eersten Comparant in desen, eu- 
 wiglijk, erflijk en eijgendomlijk sullen erven en versterven 
 in vijf gelijke deelen, eerstelijk op haar Suster tot Putten 
 Lijsbeth van Broekhuijsen een vijfde, en bij voorafsterven 
 op haar kinderen en verdere descendenten, ten tweede op 
 haar Suster tot Swammerdam Teuntje van Broekhuij- 
 sen een vijfde, en bij voorafsterven op haar kinderen en 
 verdere descendenten, ten derden op haar Susters Soon tot 
 Haarlem Mattheus Voogd een vijfde, en inval hij sonder 
 echte lijfsgeboorte voor haar Man mogt koomen te 
 sterven, alsdan sijn vijfde part in egale portien sal strek- 
 ken ten profijte van haar hier in benoemde Erfgenamen, 
 ten vierden op d’ oudste Dogter van haar Suster Aaltje 
 van Broekhuijsen met naame Judik van Sandbergen 
 getrouwd aan Jan Henrik van Galen een vijfde part, 
 en bij voorafsterven haare kinderen en verdere descen- 
 denten, het laatste vijfde part aan Johanna van 
 Sandtbergen getrouwd aan Martinus Schouten, tweede  
 Dogter van haar voorñ. Suster Aaltje, en bij voorafster- 
 ven haare kinderen en andere descendenten. Hebbende 
 deese twee Comparanten een ijder voor sig wel expresse- 
 lijk gereserveert om na gescheurden bedde deese haare 
 dispositie naa haar wil en welgevallen te mogen 
 vernietigen en veranderen buijten tegenspraak van 
 ijmand, wijders begerende dat dese haare uijterste wille naa 
   haar  
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 haar dood stiptelijk in forme van Testament, legaat, 
 codicil of andere betere mag worden agtervolgt.  Des t’ oir- 
               (binnen Harderwijk)  
 konde is deze bij Schepenen getekent en gesegult \/ , den 
 18. Junij 1756. met twee cachetten in rooden lak. 
 
 
Geprothocolleert ten Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerden Cor- 
nieuwen Prothocolle lis Verhoef en Maria Brantsen Echteldn. dewelke beken- 
Rubr. Vijhe-Straat den wegens opgenomen en bij haar ter leen ontfangen 
 penningen voor haar en haare Erfgenamen opregt 
Voor Pannekoeck en Schel- en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten erflijken 
tinga Schepenen compa- behoeve van den Heer Abraham van de Graaff, Se- 
reerden deselve Comparan- cretaris deser Stadt en Vrouwe Maria van Castricum 
ten en bekenden voor haar Echteldn. eene summa vam twee hondert en vijftig Caro- 
en haar erven wegens op- li guldens ad. 20 St. ’t stuk, ten deelen strekkende om 
genomen en ter leen ont- daar mede aftelossen en betalen soodaene hondert 
fangen penningen opregt en vijftig gulden, daar mede wijlen Steven Willemsen on- 
deugdelijk schuldig te mundige Soon van wijlen Willem Stevensen en Jacob- 
weesen aan de Secretaris je Martens in leven Echteldn., wegens sijn voorst. Moeders 
Abraham van de Graaff versterf gevestigt stond, volgens acte van afgoeding 
twee hondert Caroli gul- de dato den 11 Octob. 1742 in het hierna beschreven huijs, 
dens, daarvoor belovende dat, hij overleden zijnde, sijn naaste Erfgenamen met naa- 
jaarlijks op den verschijn- men Gerrit Martensen van Moeders sijde, Jan Stevensen, 
dag (heden over een jaar Dirk Rijksen en Timon Berghooft van Vaders sijde, mede 
de eerste) te sullen be- præsent zijnde, bekenden van gemelte f 150-:-: voldaan 
talen vier gelijke gul- te zijn, met versoek dat deselve ten prothocolle werde 
dens van ijder hondert, geroijeert, wijders beloofden de eerste Comparanten voor 
voorts op deselfde aflos- dit voorsr. Capitaal ad f 250 gl. jaarlijks te sullen be- 
se en restitutie als talen vier gelijke guldens van ijder hondert, en daar 
bij voorige vestenis- mede te continueren tot d’ effective aflosse toe, 
brief staat geexpri- welcke ijder jaar op den verschijndag, die heden over 
meert, voorts onder het een jaar d’ eerste sal zijn, soude kunnen geschieden 
speciaal hijpotheecq mits een vierdeel jaars bevorens van d’ eene of andere 
en verband van haarlie- sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde, edog in geen 
der huijs in de Vijhe minder spetie als sesthalven; tot securiteijt van dit 
Straat en renuntiatie Capitaal, renten en onverhoopte kosten stelden 
van alle exceptien hier Comparanten tot een speciaal hijpotheecq haarlie- 
tegens contrarierende der huijs cum ap en dependentiis, staande binnen 
gelijk een en ander bij dese Stadt in de Vijhe Straat op de hoek van de 
voorsr. vestenis van d. 19 Smeepoorter Brink en naast het huijs van Rij- 
Junij 1756 met meer- ket van Otterloo, soo als bij Comparanten selfs be- 
dere staat vermelt. woort werd, Stellende tot verdere waarschap haar 
Actum den 5 April   per    
1773.  
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 personen en goederen, met renuntiatie van alle exceptien 
 sonderling van ongetelden gelden.  Actum 19 Junij 1756. 
 
 
Geprothocolleert Voor Westervelt en Pannekoeck Schepenen compareerde Beeltje 
ten nieuwen protoc. Alberts Weduw van wijlen Aubert Rijnen voor sig en sig 
Buijten en binnen sterkmakende voor haar twee meerderjarige kinderen, 
Rubr. Jonkeren dewelke bekende wegens opgenomen en ter leen ontfan- 
Enck  fo.199vs. gen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 
 en ten erflijken behoeve van Lambertje Coobus, eene 
 Summa van twee hondert en vijftig Caroli guldens ad 20 st. 
 ’t stuk, waarvoor Comparanten beloofden jaarlijks aan rente 
 te sullen betalen drie gelijke guldens van ijder hondert, 
 waar in sal continueren tot d’ aflosse toe, welke alle 
 jaar op den verschijndag, heden over een jaar de eerste, sal 
 kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van 
 d’ een of andere sijde opgeeijscht of opgeseijt zijnde. Tot 
 securiteit van Capitaal, renten en onverhoopte kosten, 
 verbond sij Comparante specialijk haar Camp, gelegen in 
 den Jonkeren Enck aan de Deventer weg, grensende t’ eijn- 
 dens aan de Bosch van Mevrouw de Weduwe van de Graaff, 
 bij Thomas Willemsen in gebruijk, stellende ten verdere 
 waarschap haar persoon en goederen ten bedwand als na 
 regten, met renuntiatie van alle exceptien, sonderling 
 van ongetelden gelden.   Actum 24 Jun. 1756.   
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 den Advocaat Bernhard Jan Hoff en desselfs Broeder 
 Willem Jacob Hoff, meerderjarige nagelaten kinderen 
 van wijlen Vrouwe Bartha Fabritius, en verklaarden bij desen 
 in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en volmagtig te maken den Heer en Mr. H. 
 J. Ardesch om naamens den Comparanten t’ erschijnen 
 voor Burgermr., Schepenen en Raad der Stadt Elburg 
 en aldaar te versoeken aperture van soodaene Testa- 
 mentaire dispositie als der Comparanten Moeder op den 
 27 Septemb. 1754 voor gemelte Magistraat gepasseert 
 heeft, daar van te ligten certificaat, ook te versoe- 
 ken registrature daar en soo sulks behoort, en voorts 
 generaliter dien aangaande te doen en verrigten het 
 geene eenigsints na stijl locaal gerequireert werd en 
 gebruijklijk is, en den Comparanten selve in persoon souden 
   kun   
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 kunnen mogen en moeten doen, alles met belofte van 
 ratihabitie en indemnisatie, en onder alle andere 
 clausulen den regten eenigsints noodsakelijk.   Actum 
 2. Julij 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Sa- 
 lomon Heijmans en Judith Magnus Ehelieden, wel- 
 ke bekenden opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
 aan den Heer Antonij van Westervelt eene summa 
 van twee hondert Caroli guldens per rest van een 
 meerdere summa van penningen wegens diverse 
 obligatien ten laste van haaren ouderlijken boedel, 
 wijlen Heijman Mosis en Huijsvrouw, en welcke 
 voorñ. summa van twee hondert guldens sij, Comparan- 
 ten tot haaren laste en propere schuld zijn neemende, 
 met belofte van deselve binnen korten afteleggen 
 en te betalen, en tot meerdere securiteit verbin- 
 den sij Comparanten voorñ. (boven en behalven de 
 reeds aangevangen peijnding op haar ouderlijke nala- 
 tenschap en ook op haar goederen) haare personen 
 gerede en ongerede goederen, hebbende en toekomende, 
 ten bedwang als na regten, en tot meerder gerust- 
 heijt sij Comparanten voor die penningen voorñ. met haa- 
 ren vrijen wille, na volkomen informatie van verwil- 
 lekeurs regten, verbonden ende bij parate executie verwil- 
 lekeurt hebben, doende sulks kragt deses, alle haare 
 gerede goederen, geene van dien uijtgesondert, om alle 
 hinder en schade daar aan te verhalen, met renuntiatie 
 van alle exceptien.   Actum den 5. Julij 1756. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Dus.Bernardus Fabritius en Dus. Lubertus Conradus Fabri- 
 tius als bij Testament van den 27 Sept. 1754 door wijlen 
 Vrouwe Bartha Fabritius, genaamt Hoff, aangestelde 
 Momberen over hare drie nagelaten minderjarige 
 kinderen, met name Fredrik Hendrik Christiaan, Chris- 
 tina Cornelia en Henricus Arnoldus Hoff, en hebben na 
 stijl locaal verburgt de momberschap van haar voorsr. 
 pupillen met de personen van Richard Apeldorn Dece- 
 mers en Evert Wesenhagen, beide hier in dese Stadt 
 en Schependom genoegsaam geerft en gegoedet, welke 
 præsent zijnde, de Burgtogt hebben aangenomen en daar  
   toe   
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 toe haare personen en goederen, met renuntiatie van 
 alle exceptien in specie die van order en divisie, verbon- 
 den. Belovende de Comparanten daar en tegens haare voorsr. 
 Burgen te sullen indemniseren en schadeloos stellen met 
 gelijk verband van hare personen en goederen, ter sub- 
 missie als na regten.   Actum 5. Julij 1756. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden den Advocaat B.J. 
 Hoff en desselfs Broeder W.J. Hoff, meerderjarige kinderen 
 van wijlen haren Moeder Vrouwe Bartha Fabritius, genaamt 
 Hoff, gelijk mede Dus. Bernardus Fabritius en Dus. Lubber- 
 tus Conradus Fabritius, in qualiteit als bij Testament aan- 
 gestelde Voogden van de drie nog minderjarige kinderen 
 Fredrik Hendrik Christiaan, Christina Cornelia en Henri- 
 cus Arnoldus Hoff, bij gemelte Vrouwe Bartha Fabritius 
 mede nagelaten, en hebben de eerste Comparanten voor sig  
 en de beide laatsten qualitate prædicta als Erfgenamen 
 verburgt het Erfhuijs van opgemelte Vrouwe Bartha 
 Fabritius, genaamt Hoff, met de personen van Richard 
 Apeldorn Decemers en Evert Wesenhagen, in deese Stadt 
 en Schependom genoegsaam geerft en gegoedet, welke 
 præsent zijnde, dese burgtogt hebben aangenomen en 
 daartoe hare personen en goederen, met renuuntiatie 
 van alle exceptien, in specie die van order en divisie, 
 verbonden. Belovende de Comparanten daar en tegen hare 
 voorsr. Borgen te sullen indemniseren en schadeloos stel- 
 len, met gelijk verband van hare personen en goederen, 
 ter submissie als na regten.  Actum den 5. Julij 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Apeldorn Schepenen compareerden Peter 
 Lubbertsen en Stijntje Peters Echteld., welcke bekenden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over sulks te cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van Jacob Elbertsen en Maritjen 
 Lubberts Echteldn. en haare Erven een geregt sesde part 
 in seeker huijs en hof en twee schepel landts, gelegen 
 in Hierden op den Duijnen, tusschen de plaats van den Heer 
 Br. de Meester ter eenre en den Enck ter andere sijde, 
 waar van Koperen reets vijf parten van besitten, en sulks 
 voor een Summa van hondert en acht gulden, waar van Com- 
 paranten bekenden voldaan en betaalt te zijn, des beloofden 
 Comparanten voorsr. parceeltje voor haar aandeel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt daar 
   van  
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 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verbandt en 
 submissie als na regten, blijvende ijder met de kosten 
 van transport en 50 penñ. voor de helft belast.   Actum 
 10. Jul. 1756. 
 
 
   Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvanks regt is, de Heeren Oud Bur- 
 germeester Harmen Jacob van Erkelens en Dr. Hendrik 
 Johan Schrassert  Ardesch voor het Erfhuijs van wijlen 
 Vrouwe Hendrica Hermana van Erkelens, in leeven 
 Huijsvrouw van de Heer Johan Craemer, Muntmeester 
 van de provinciale Munte van Gelderlant, des beloofden 
 de Heer Dr. Peter Franck van Erkelens en Vrouwe 
 Anna Gerarda Maria van de Merwede van Muijlwijk 
 Echteldn., en Elisabeth Geertruij van Erkelens, ende 
 Anna Maria van Erkelens, als Erfgenamen ab in- 
 testato van wijlen haar Suster bovengemelt, dese 
 haare Burgen te vrijen als regt is. Actum den 10. Julij 
 1756. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Evert 
 Spittaal en Aaltje Spittaal, sij tweede Comparante 
 in dese geassisteert met haren Broeder voorñ., en beijde 
 thans na onser Stadt regten meerderjarige Soon en Dogter van 
 wijlen Jan Spittaal bij Gerritje Kerssen in Ehestand verwekt, 
 bij ons deswegen sui juris gehouden en verklaart, gelijk  
 geschiet mits desen, welke beijde Comparanten verklaar- 
 den te qualificeren en te magtigen, gelijk sij deden mits  
 dese, haaren Oom Peter Karssen, om in naame van haar 
 Comparanten in der minne, so mogelijk, en anders bij 
 middelen regtens daar en soo het nodig mogte zijn, te 
 vorderen van Herman Mander woonagtig te Hoorn, soo- 
 daene Summe van penningen als onder denselven berusten- 
 de en aan haar Comparanten bemaakt, besprooken en 
 gelegateert zijn, bij sekere acte van Testament of uijter- 
 ste wille bij haar Moeij Aaltje Spittal salr. gesa- 
 mentlijk met haar Man, de voorñ Herman Mander te 
 Amsterdam voor Notaris en Getuijgen gepasseert, die pen- 
 ningen t’ ontfangen en daar voor te quiteren, en ten dien 
 eijnde alles so in als buijten regten te doen ’t geen de natuur der 
 saacke en nooddruft mede brengen sal, en het geene sij 
 Comparanten in dese selfs souden moeten en kunnen doen 
 tot volkomen uijteijnde der saake, al wierde tot het 
 een of ander nader en speciaalder qualificatie en volmagt 
 na coustume locaal vereijscht, welke sij alsdan hier inne en onder 
   wil    
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 wilden begrepen en gecomprehendeert hebben, met expresse 
 magt van substitutie tot al ’t gunt voorz., belovende sij Compa- 
 ranten van weerde te sullen houden al het geen in desen 
 door haaren bij dese Geconstitueerde en Gevolmagtigde, of bij 
 desselfs Gesubstitueerde, sal wesen en werden verrigt, blijvende 
 niet te min d’een en ander verpligt en gehouden het geene 
 in dese mogte geschieden aan haar Comparanten na behoo- 
 ren te verandwoorden.   Actum den 12. Julij 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Vrouwe 
 T. Tiedeman Weduw van wijlen den WelEdelen Gestrengen Heer 
 N. Methorst, in leven Burgermeester der Stadt Amersfoort, en 
 Juffer N.J. Tiedeman, beijden geassisteert met Heribert 
 Cornelis van de Graaff, welke verklaarden in de besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maken, doende sulks kragte deses, Mr. Jacob van de Graaff 
 lidt der geswooren Gemeente der Stadt Deventer, om in 
 des selfs absentie waar te neemen alle haare affaires, 
 en te verrigten so tot Deventer als elders, deselve soo in 
 als buijten rechten, ’t zij aanleggende of verweerende, te 
  observeeren en te dirigeren, met dieselve magt en facul- 
 teijt, soo wel in generalibus als in specialibus, alsof 
 voorñ. Constituenten selfs præsent waren, gevende  
 daar en boven aan den Geconstitueerde de magt om een 
 of meer te mogen substitueren, voorts te compromit- 
 teren, te appelleren, goederen te verkopen en deselve 
 transporteren, penningen t’ ontfangen, daar voor te 
 quiteren, en wijders alles te doen hetgeen de natuur 
 van saken en gevallen soude kunnen vereijschen, met 
 belofte van te sullen ratificeren all het geene door 
 den Geconstitueerden of desselfs Gesubstitueerden sal 
 werden verrigt, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 14. Julij 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerde den Heer 
 Nicolaas Schrassert, Overste Lt. en Capitein in ’t Battal- 
 jon van den Heer Generaal Major Baron van Randwijk, 
 dewelcke verklaarde in de bestendigste forme regtens 
 te constitueren en kragt deses magtig te maken den Heer 
 Fredrik Walraat Rijnart Borgaart Rudolph van He- 
 keren, Capitein in gemelte Battaljon, om op de eerste 
 ordinaris vergadering van Haar Ed. Mog. gecombineerde 
 Collegie, dat op den 3 Aug. 1756 binnen de Stadt Arnhem 
 sal gehouden werden, voor Heeren Commissarissen te 
 erschijnen en naamens den Comstituent mondelijk te 
 dienen van desselfs belang tegens soodaene rapport als 
   op   
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ORAH-153  1756   fol.054 
niet aanwezig 
 
ORAH-153  1756 fol.054vso 
niet aanwezig 
 
ORAH-153  1756 fol.055 
niet aanwezig 
 
De pagina-nummers 53vso, 54, 54vso en 55 zijn overgeslagen.
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 op den 12 Febr. laastleden aan Haar Ed. Mog. de Heeren 
 Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Nijmegen door 
 den Heer Gen. Major L.A. van Oijen en den Leveran- 
 cier der montering A.F. Elije is gedaan, daar tegens 
 soodane saaken en redenen als door den Constituent 
 aan hem Geconstitueerde zijn opgegeven in te  
 brengen en voor te dragen, en verders daaromtrent 
 te doen en verrigten, hetgeen de natuur der saa- 
 ken verder sal koomen te vereijschen, en hij Consti- 
 tuent, præsent zijnde, soude konnen, mogen en moe- 
 ten doen, alles met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemnisatie, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum den 17. Julij  
 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen loofden 
 en wierden Borgen, als voorvank regt, is Henrik van der 
 Hagen en Jan Schutt voor het Erfhuijs van Geertje Rengers, 
 laastmaal getrouwt geweest aan wijlen Paul Smitsert, des be- 
 loofden Wouter Jansen en Evert Jansen, sig mede sterk  
 makende voor haar absente Broeders en Susters kind, 
       (en schadeloos stellen) 
 dese voorsr. Borgen te sullen indemniseren \/ als erfhuijs 
 regt is.  Actum 20. Julij 1756. 
 
 
 Voor Pannekoek en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerden Wouter Jansen en Rijkje Peters Echteluijden, Renger 
 Jansen en Wilmina Jurriaans Echteldn., Cornelis Jansen voor 
 sig en sig sterk makende voor sijn Vrouw Grietje Gerrits, 
 Kill Jansen voor sig en sig mede sterk makende voor sijn 
 Vrouw Grietje Jans, en Matthijs Everts Warkenburg als 
 Vader en Voogd van Geertruij van Warkenburg, in Ehestant 
 verwekt bij Rijkjen Jansen, samentlijke kinderen en kinds- 
 kind en dus naaste Erfgenamen ab intestato van wijlen 
 haar Moeder Zalr. Geertje Rengers, laastmaal getrouwt 
 aan Paul Smitsert, welcke bekenden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en over sulks te cederen en 
 transporteren aan haar Broeder Evert Jansen en Teuntje 
 Jacobs Echteluijden en haar Erven, een ijder der Comparanten  
 sijn geregt aandeel in een half huijs met twee bogen daar 
 agter met haar opstal, staande op de hoek van de Smee- 
 poorter Brink, naast het huijs van Jan Jacobsen, daar van de we- 
 derhelft komt aan de Wed. van Henrik Stevensen, doende in or- 
 dinaris verponding f 1-8-, aan booggeld 6 st., sulks voor een 
 Summa van hondert vijf en twintig gulden vrijgeld, des beloofden 
 Comparanten voorsr. parceel ijder voor haar aanpart te wagten 
 en wharen als erfkoop regt is, onder verband van haar personen 
 en goederen, ten bedwang en submissie als na regten.  Actum 22 Julij 
 1756.  
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 Voor Pronck en Pannekoek Schepenen compareerde Arnoldus 
 Franciscus van Rosendael, als lasthebbende van Dr. Christoffel 
 Arnold Heijdendaal, in qualiteit als Curator van den innocenten 
 Bernhardus van Manen, en verklaarde na voorgaande con- 
 sent van den Heeren van de Magistraat deser Stadt, in eenen  
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan en ten behoeve 
 van Frans Mulder en Lubbertje Wijnen Echteldn. ende haere 
 Erven, een ledige plaatse in de Olijstraate binnen dese Stadt 
 gelegen, ende sulks voor een Summa van vijftig guldens, 
 daar van den Comparant q.p. ten vollen bekende voldaan te zijn, 
 belovende over sulx ’t voorsr. parceel op een jaarlijkse ordi- 
 naire verponding behalven de Stadt Stuijvr. ad f 1-11-14, te 
 wagten en wharen kommervrij en allen voorpligt (de verpon- 
 ding over ordin. 1755 incluijs) daar van aftedoen als efkoops 
 regt is, onder verbant en submissie als na regten.   Actum den 
 29. Julij 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde den Heer 
 Mr. Petrus Franciscus van Erkelens, Soon en Erfgenaam van 
 wijlen den Heer Frank Henrik van Erkelens in leven Over- 
 ste Lt. en Capitein in ’t Battaljon van den Heer Generaal 
 Major Baron van Randwijk, voor sig en mede sterkmakende 
 voor sijn Susters, dewelke verklaarde in de bestendigste 
 forme regtens te constitueren en kragt deses magtig 
 te maken den Heer en Mr. Andreas Ardesch, Secretaris 
 der Stadt Arnhem, om tegens den eerstkomende vergadering 
 van het Gecombineerde Collegie van Haar Edele Mog., 
 welck wesen sal binnen Arnhem op den 3. deses maands, te 
 dienen van des Constituents voor sig et qual. præd. Belang 
 tegens soodane raport, als op den 18. Maart 1756 aan Haar 
 Edele Mog. de Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers 
 van Nijmegen door den Heer Generaal Major L.A. van Oijen 
 en den Leverancier der montering A.F. Elijn is gedaan, en 
 daar omtrent des Constituents voor sig et qual. præd. affai- 
 res verder waartenemen. Belovende voor sig en naamens 
 sijn Susters van volle waarde te sullen houden all het 
 geene ten desen opsigte door den Heer Geconstitueerde 
 sal zijn verrigt, onder verband en submissie als naar 
 regten.   Actum den 2. August. 1756.  
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 Wij Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Har- 
 derwijk doen kond en certificeren in ende vermits desen, 
 dat wij op den 29. April 1756 bij openbaren toeslag heb- 
 ben verkogt het huijs met sijn ap en dependentie, regt 
 en geregtigheijt, bij Berent Cornelissen Slijkhuijs en 
 Thijsje Hendriks Echteldn. stervende nagelaten, staande 
 binnen dese Stadt in de Snijderstraate tussen de be- 
 huijsing van de Weduwe Lossers ter eenre en die van 
 de Weduwe van Geijn ter andere sijde, doende in ordina- 
 ris verponding, behalven de Stadt Stuijver f 4-6-:, aen 
 en ten erflijken behoeve van Arnt van Asselt en 
 Jan Gelderman en Gerritje Loge Echteldn., Rooijdrageren 
 deser Stadt, voor eene summa van drie hondert en 
 twee gulden vrijgelt, door koperen ten vollen betaalt en weder- 
 om door Schepenen ad usum jus habentium te doen 
 verstrekken. 
 Alsmede een Hof met sijn stene thuijnhuijs bij voors. 
 Echteldn. stervende nagelaten, gelegen buijten deser 
 Stadt Groote poort op de hoek van de Hierder weg, 
 naast de Hof van de Weduwe Wijgmans en die van 
 Rijcket Apeldorn, doende in ordinaris verponding be- 
 halven de Stadt stuijver f 1-19-, aan en ten erflijken 
 behoeve van Andries Wijgmans en               Gosens Echte- 
 ldn. voor eene summa van twee hondert vijf en 
 dertig gulden vrijgelt, door koperen ten volle betaalt  en we- 
 derom door Schepenen ad usum jus habentium te doen 
 verstrekken. 
 Invoegen Haar Ed. Achtb. dese voorsr. parcelen met 
 haar ap en dependentien aan de respective koperen en 
 haare Erven cederen en transporteren kragt deses, 
 belovende allen voorpligt van ordinar. verponding 1755 
 en heerstedegelt 1756 beijde inclusive aftedoen, ende 
 Koperen van s’ Heeren wegen een whare te sullen 
 zijn als regt is.   Actum den 6. August. 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Juffer 
 Treijntje Zuijk, gaande en staande, gesond van lighaam 
 en haar verstand ten vollen magtig, dewelcke verklaar- 
 de naa voorgaande resumptie en examinatie van 
 haar laatste en uijterste wille, voor Heeren Apeldoorn 
 en Oosterbaan als Schepenen deser Stadt gepasseert den 
 22 Julij 1751, te houden bij dese in haaren vollen waarde, en  
 deselve alnog inhærerende, met dese geringe verandering 
   dat   
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 dat sij aan haar Meijd Neeltje Hendriks blijft legateren op 
 een na haar beste bed, sonder juist gespecificeert te willen 
 hebbe, dat het soude leggen boven op het camertje, behal- 
 ven all ’t geene sij anders bij haar voorñ. laatste en uijter- 
 ste wille aan haar voorsr. meijd gelegateert had, bemaakt 
 en legateert sij alnog bij dese aan haar voorsr. meijd haar 
 Huijs, thans bij haar bewoont werdende en kennelijk bin- 
 nen dese Stadt staande aan de Vischmarkt naast de 
 Brouwereij Den Eenhoorn, en dat met all sijn regt en gereg- 
 tigheijt, om het selve na haar dood in vollen eijgendom 
 te besitten, en daar mede doen en handelen naa haar wel- 
 gevallen, en sulx vrij, blijvende het regt van Collaterale 
 successie ten lasten van haar Erfgenamen, mits dat dese 
 haar voorsr. meijd alnog sal verpligt blijven om ses weken 
 naa haar overlijden in haar sterfhuijs te blijven en ten dienste 
 van haar Erfgenamen te zijn, voorts gehouden natekoomen 
 all het geene bij haar voorñ. dispositie ten haaren reguar- 
 de staat uijtgedrukt,  blijvende de gelegateerde summen 
 ten behoeve der Godshuijsen in haar vollen waarde, wil- 
 lende en begerende dat dese naa haar dood in forme 
 van Codicil, Legaat, Testament, of andere betere, bij haar 
 Erfgenamen respectivelijk stiptelijk sal werden agter- 
 volgt  naageleeft. Actum Harderwijk de 10 August. 1756. 
 was nevens twee cachetten in roden lak getekent  Francois 
 Osterbaan,  D. Boonen. 
 
 
Geprothocolleert Voor Pronck en Schrassert Schepenen compareerde Dr. Arent 
ten nieuwen Prothoc. Vliek, dewelke bekende voor sig en sijne Erfgenamen wegens 
Rubr. Vijhestraat getelde en bij hem ter leen ontfangen penñ. opregt en deug- 
 delijk schuldig te wesen aan Jannetje Coobus en haar Er- 
 ven een summa van drie hondert Caroli guldens ad. 20 st. 
 het stuk, waar voor hij beloofde jaarlijks op den verschijn- 
 dag (welker eerste heden over een jaar sal zijn) te sul- 
 len betalen vier gelijke guldens van ijder hondert voor 
  rente, waar in hij aanneemt te sullen continueren 
 tot d’effective aflosse toe, die alle jaar op den 
 verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
 jaars te vooren van d’eene of andere sijde zijnde opge- 
 seijt of opgeeijscht. Tot securiteijt van dit voorsr. Capi- 
 taal, renten en op te lopen kosten, verbond hij specialijk 
 sijn huijs, schuijr, brouwereij met sijn ap en dependentie, 
 soo en als het een en ander staat en gelegen is binnen dese 
   Stadt 
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 Stadt in de Vijhestraat, naast het huijs van Evert Go- 
 sensen ter eenre en het steegje bij die Munthe ter ande- 
 re sijde, soo en als hetselve bij hem tegenswoordig bewoont 
 en gebruijkt werd; stellende tot een verdere whaarschap 
 sijn persoon, gerede en ongerede goederen onder verbandt 
 en submissie als na regten en renuntiatie van alle 
 exceptien, insonderheijt van ongetelden gelde.   Actum 
 13 August. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
 reerde Nicolaas Wesenhagen, Burger en inwoonder alhier, 
 in huwelijk hebbende Geertruijd Kronenburg, dewelcke 
 verklaarde in de bestendigste forme regtens te con- 
 stitueren en magtig te maken des selfs Huijsvrouw 
 voorñ. ten eijnde sig te begeven na de Stadt Haarlem 
 en aldaar in qualiteijt als voor een vijfde part in de 
 helft bij representatie in haar overledene Vaders 
 plaats Erfgenaam van Swaantje Ridders, in haar 
 leven eerste Weduwe van wijlen Abraham Kronen- 
 burg en laatste Weduwe van Gerrit Kok Zal., inge- 
 volge van desselfs met de dood bekragtigt Testament, 
 op den 1e Julij 1743 binnen de Stadt Haarlem voor de 
 Notaris Aalt de Bruijn en sekere getuijgen gepasseert, 
 t’ assisteren bij het doen van sodane rekening, als door de Exe- 
 cuteuren van ’t selve Testament wegens gemelte boedel en 
 nalatenschap sal gedaan werden, die wel bevindende t’ appro- 
 beren en te helpen sluijten, en andersints deselve te debatte- 
 ren en tegen te spreken, voorts om uijt handen van voorñ. 
 Executeuren t’ ontfangen ’t geen bij slot van voorsr. rekening 
 ter voldoening van d’ erfportie van des Comparants Huijs- 
 vrouw sal bevonden werden te competeren, daar voor te qui- 
 teren en indemnisatie te beloven en voorts ter verrigting 
 van all het selve alles te doen, hetwelck hij Constituent, 
 nevens desselfs Huijsvrouw aldaar præsent zijnde, soude 
 kunnen mogen en moeten doen, alles met magt van sub- 
 stitutie, belofte van approbatie, ratihabitie en in- 
 demnisatie, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 14. Aug. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Pannekoek Schepenen compareerden De Heer 
 Paulus Wilbenninck, Oud Burgermr. deser Stadt, mitsgaders 
 sijn twee Soons Dr. Abraham en Daniel Henrik Wilbrenninck, 
 welke aan ons vertoont hebben een niet geauthentiseer- 
 de copie van een laatste en uijterste dispositie door 
 wijlen Everhard Wilbrenninck en Margrita Timmer, op- 
 gerigt den 25 Mart 1754, houdende onder anderen dese 
 clausule: = Ten vijfde legateren wij Testateuren Eheldn. 
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 = aan onsen respectiven Broer en Swager Paulus Wilbrennink Oud 
 = Burgermeester der Stadt Haderwijk, achtien stuk schildereijen 
 = zijnde familie stukken, heengekomen uijt den Boedel van onsen 
 = Neeff Andreas Valkenburg, nog vijf stuk schildereijen, zijnde 
 = Grootvader en Grootmoeder Wilbrennink en Grootvader en 
 = Grootmoeder Van de Graaff, en een van Tante Van Striep als 
 = een kind geschildert, met nog vier kleijne stukjes, waarop 
 = de wapens van onse respective Vader en Schoonvader, Moe- 
 = der en Schoonmoeder Wilbrennink, van Oom Valkenburg 
 = en van sijn eerste Vrou Nicht Van Dien geschildert staan, 
 = legaterende en makende daar en boven aan de drie kinderen 
 = van gemelten onsen Broeder en Swager Paul Wilbrennink, 
 = met naamen Abraham Wilbrennink, Eva Cornelia Wibren- 
 = nink, getrouwt aan den Heer Thomas Hanius, en Daniel Wil- 
 = brennink, en bij vooraflijvigheijt aan derselver wettige De- 
 = scendenten, staaksgewijse, off bij gebrek van dien aan d’ over- 
 = gebleven Broeders off Broeder en Suster de summa van ses 
 = duijsent guldens, en aan derselver Ouders Paul Wilbrennink 
 = en Aleijda Cornelia Schonemans Ehel. levenslang d’op- 
 = komsten van dien (houdende all verder).  Dat niet eerder 
 = uijt hoofde van het voorgedisponeerde iets sal gevordert 
 = kunnen of mogen worden, als nadat dit Testament in al- 
 = len leden en delen door off naemens een ieder der gebenifi- 
 = ceerdens bij eene judiciele acte sal zijn gepresen, geappro- 
 = beert en voor goed gekeurt, en sulks uijterlijk binnen ses 
 = weeken naadat dit Testament nae doode van den eerst af- 
 = gestorvene sal zijn geopent, en tot hare kennisse geko- 
 = men. Tot welker voldoening de respective Comparanten saamt 
 en ijder in het bijsonder aan ons verklaart hebben, gelijk sij 
 verklaren mits desen, sig volkomentlijk met het gelega- 
 teerde te willen besadigen, en dienvolgens dat voorsr. Testa- 
 ment t’ approberen en voor goed te keuren, ten eijnde om ter 
 verandwoording van den bij den Testament benoemden 
 Heere Executeure te strekken daar, en soo verre sulks 
 nae regten behoort.  Actum den 20. Augus. 1756. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden de Heer 
 A.Feith, Secretaris der Stadt Elburg en Vrouwe E.G. Schrassert 
 Echtel., mitsgaders J.H. van Raaij V.D. Minister te Silvolde, 
 nomine uxoris en Vrouwe M. Feith Echteln., zijnde de Vrouwen met 
 haare respective Eheeren geadsisteert, en Gerrit van Holthe 
 te samen gebeneficieerdens bij sekere testamentaire dispositie 
 van den 25 Maart anno 1754, getekent Everhard Wilbrennink 
 en M. Timmer Echteld., welke Comparanten te samen en een 
 ijder in ’t bijsonder bekenden op begeerte van welgemelte Testa- 
 teuren te berusten, te persisteren en goed te keuren sodane  
   testa  
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 testamentaire dispositie als boven vermelt staat, in dier 
 voegen soo den inhout en begeerte der Testateuren komt te 
 vorderen en is; alles onder verband als na regten.   Actum den 
 21 August. 1756. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Mr. 
 O.D. Wakker en Vrouwe Margaretha Elout Ehelied., zijn- 
 de sij Vrouwe in desen soo veel noodig of dienstig geadsis- 
 teert met haar Man als desselfs wettigen en hier toe ver-  
 koren Momber, en bekenden in eenen vasten altoos duuren- 
 de Erfkoop verkoght te hebben en al nu te cederen en te 
 transporteren aan de Heer G.A.J. Markelhoff en Vrou- 
 we Antonetta Schrassert Ehelieden en haare Erffge- 
 namen, seeker opslag off wel wijnig getimmer tussen de 
 Stadts muur tot een paarde stalletjen, neevens een hoekjen 
 om een kar in te setten, soo en als daar van door de Juffer 
 Rijswijk op den 19. Maij 1724 transport is gedaan aan des 
 Comparants Ouders, en dat beijde te saamen voor eene 
 summa van vier en twintig gulden, waar van sij Com- 
 paranten bekenden voldaan te zijn.  den 27. Decemb. 1755. 
                                                  Registr. 21 Aug. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Oosterbaan Schepenen compareerden Marten Jan- 
 sen en Jan Gerretsen, dewelke verklaarden ter instantie van 
 den Heer Mr. Jan Apeldoorn Burgermr. deser Stadt (administra- 
 teur van het Erff Kleijn Koestapel in den Ampte van Putten 
 gelegen, toebehorende naa sijn Ed. seggen Aafjen Koeck 
 te Enckhuijsen, het selve erf, bestaande in de landerijen en 
 houtgewassen, te hebben opgenomen en getaxeert, soo omtrent 
 de jaarlijkse opkomsten als houtgewassen en boomen daar op 
 staande, en hebben met Ede verklaart haar na haare ge- 
 dagten waardig te zijn twee duijsent seven hondert gulden. 
 Actum 25. Septemb. 1756. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Dr. 
 Huijbert Martinus Bon, Scholtis des Ampts Ermelo en Ger- 
 harda Francijna van Voorst Echteluijen, sij laatste geadsisteert 
 met haaren Broeder Frank van Voorst hiertoe haeren gekoren 
 Momber, naa den uijterlijken schijn haar verstand volkomen 
 magtig zijnde, dewelke verklaarden malkanderen bij haar 
 Huijwlijks-voorwaarden in dato den 11. Junij 1751 te hebben ge- 
 lijftugtigt in alle haare natelatene gerede en ongerede 
 goederen tot wedertrouwen toe, met de clausule, dat haar 
 soude vrijstaan om malkanderen ten allen tijden verder te mo- 
 gen betugtigen en beneficeren na welgevallen, welke clau- 
 sule sij Comparanten om sonderlijke redenen verklaarden al 
 nu te extenderen, en den een den ander tugtigen in alle haare 
 natelatene gerede en ongerede goederen, om deselve naar 
 lijftugts regten sijn off haar leven lang te besitten en te 
 gebruijken, en dat uijt kragt van voorñ. clausule van haar 
 Huijwlijkse Voorwaarden, aan ons Schepenen vertoond en ge- 
 lesen die sulks vermelden; waarmede Comparanten haare 
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 dispositien eijndigende, ordonnerende haare Erfgena- 
 men deselve te agtervolgen bij poene als na regten.  Ac- 
 tum den 30 Septemb. 1756. was nevens twee cachetten in 
 rooden lak getekent  W.J. van Westervelt,  D. Boonen. 
 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerden Gerrit 
 Buijtenhuijs en Jan Straalman, Voogden bij de Magistraat 
 deser Stadt aangestelt over de minderjarige kinderen met 
 name Albertus Eggen, Johannes Eggen, Sara en Agata 
 Eggen, in Ehe verwekt bij Peter Eggen en Stijntje Rost 
 in leven Echteluijden, dewelke in de beste en bestendig- 
 ste forme regtens constitueerden Peter Eggen, Vader 
 van voornoemde kinderen, om naamens haar Voogden waar 
 te neemen alle sodaene saken, als sij naemens de kin- 
 deren tot Amsteldam of elders, soo wegens sterfgevallen 
 als andere saaken te verrigten en uijt te voeren hadden, 
 penningen te ontfangen, te quiteren, rekeningen te sluij- 
 ten en voorts alles te doen ende te verrigten het geene 
 de natuur der saaken sal koomen te vereijschen, al waar 
 het schoon dat tot het eene of andere een specialer 
 volmagt nodig was, die sij hier begrepen hielden, alles 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie, 
 indemnisatie cæterisque clausulis de jure solitis, blij- 
 vende den Geconstitueerde verpligt te doen behoor- 
 lijke rekening en reliqua.   Actum 1. Octob. 1756. 
 
 
 Voor H. v. Westervelt en De Meester Schepenen compareerde 
 Jan Evertsen woonagtig te Horst, dewelke bekende in de 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken Mr. W.H. Toewater, Advocaat voor de WelEd. 
 Hove van Gelderland, om aldaar desselfs proces tegen de 
 Momber deser Provintie defendendo waar te neemen en 
 ten eijnde toe vervolgen, en voorts alles dienaangaande 
 te doen en te verrigten hetgeen de natuur dier Sake 
 sal komen te vereijschen en de constituent, selfs præsent 
 zijnde soude kunnen, mogen en moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemnisa- 
 tie als na regten. 
 Alsmede Rijnt Konink, Eijgenaar van een erf in Horst 
 waar op als Meijer woont Jan Evertsen voornoemt, dewel- 
 ke verklaarde sig te stellen als Borge voor sijn Meijer 
 Jan Evertsen, om de kosten deser procedure, so gerigts- 
 kosten als van sijn Bediende, en waar toe hij verder onver- 
 hoopt gecondemneert mogt werden, ten allen tijden te 
 sullen betalen, daar voor verbindende sijn persoon en 
 goederen, gene uijtgesondert en speciaal bijaldien sulks 
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 gerequireert mogt werden, zijn erv in Horst voornoemt, 
 ten dien eijnde deselven, met renuntiatie van allen 
 hier tegen enigsints strijdende exceptien, sumitte- 
 rende aan de judicature en parate executie van alle 
 Heren, Hoven, Rigteren en Gerigten en speciaal van 
 de WelEdele Hove deser Provintie en van de WelEdel. 
 en Achtb. Heeren van de Magistraat deser Stadt. 
 Actum 4. Oct. 1756. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerde Marten Aalt- 
 sen en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en volmagtig te maaken Mr. A. Ardesch, 
 Secretaris der Stadt Arnhem en Advocaat voor den Hove 
 provinciaal van Gelderland, ten eijnde den Comparant als 
 Gedaagd. te dienen en te patrocineren in soodaene procedure 
 als den Momber deser Landschap bij Request van Citatie in 
 dato den 13 Aug. laestleden voor opgemelten Hove tegens 
 den Comparant in cas van prætens spolie heeft geëntameert, 
 en waarvan de dag regtens is gestelt op den 4 Novemb. 
 aanstaande, daar in alle termijnen rechtens te respicie- 
 ren en generaliter alles te doen, te verrigten en te lae- 
 ten geschieden, wat den Comparant selv præsent zijnde, soude 
 konnen mogen of moeten doen, met de magt van substitu- 
 tie, belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder ver- 
 band en submissie als na regten.  Actum 8. Octob.  1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerden Eijbert Engelenburg en Berend Woutersen, beide alhier 
 geërft en gegoedet, en verklaarden ter voldoening aan de ge- 
 eijschte cautie pro futuro judicato, sig te stellen tot 
 Borgen voor het gewijsde in bovengenoemde saake, daar 
 toe verbindende haar persoonen en goederen, om bij onver- 
 moedelijke succumbe van gemelte Marten Aaltsen het ge- 
 wijsde daar aan sal konnen werden verhaalt, met renuntia- 
 tie van alle exceptien, des beloofde Marten Aaltsen, 
 thans mede præsent, dese zijn Borgen te vrijen als regt is, 
 onder gelijk verband als na rechten.   Actum 16. Octob. 1756. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen  Schepenen compareerden Lubbert 
 Gerritsen en Jan Petersen en verklaarden te saamen en 
 een ijder van haar afsonderlijk bij desen te constitueren 
 en volmagt te maken den Heer Mr. P. van Hamel, 
 Advocaat voor den WelEd. Hove Provinciaal van Gelder- 
 land, om naamens haar Comparanten waar te nemen 
 soodaene saake als door den Heer Momber deser Lands- 
 schap in cas van prætens spolie voor welgemelten 
 Hove bij Request van Citatie van den 13 Aug. 1756 
 tegens haar is geentameert, en waar inne den dag regtens 
 den 21 van dese lopende maand Octobr. ter rolle is gepræfigeert 
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 geworden, ten eijnde dien aangaande alle termijnen van 
 regten te observeren, en in het generaal het geene volgens 
 de stijl en manier van procederen voor welgemelte Hove 
 tot den uijteijnde der saake sal gerequireert, en door de  
 Comparanten of een ijder van haar præsent zijnde, soude 
 kunnen, moogen en moeten gedaan werden, schoon tot het 
 een of ander eene nadere dan dese volmagt, welke de Com- 
 paranten bij dese voor geinsereert quame te houden, 
 mogte gerequireert werden, wijders verklaarden de Compa- 
 ranten, t’saamen en een ijder van haar afsonderlijk, aan den 
 Geconstitd. te geven de magt van substitutie en beloof- 
 den van waarde te sullen houden het geene bij den Ge- 
 constitd. of sijn Gesubstitd. sal werden gedaan en verrigt. 
 Actum den 9. Octob. 1756. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Reijer Willemsen en Aart 
 Muller in dese Stadt genoegsaam geerft en gegoedet, welke 
 verklaarden ter instantie van Lubbert Gerritsen en Jan 
 Petersen in de beste en bestendigste forme van regtens 
 te verbinden haar personen en goederen, om te strekken tot 
 een suffisante personele Borgtogt, als door den Heer Mom- 
 ber deser Landschap in sijn saak bij request van Citatie 
 van den 13 Aug. deses jaars in cas van spolie tegens den voorsr. 
 L. Gerritsen en J. Petersen voor den Hove deser Provincie 
 geentameert, pro futuro judicato is gerequireert ge- 
 worden, en hebben de Comparanten onder renuntiatie 
 van alle exceptien en beneficien van regten dese contra- 
 rierende, haar personen en goederen gesubmitteert aan den 
 Judicature en executie van Welgemelten Hove, waar 
 tegens de bovengenoemde L. Gerritsen en J. Petersen, me- 
 de præsent zijnde, verklaart hebben deese haare voorsr. 
 Borgen kost en schadeloos te sullen guaranderen, onder 
 gelijk verband en submissie als na regten.   Actum den 9. Octob. 
 1756. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Reijer Willemsen en ver- 
 klaarde bij desen in de beste en bestendigste forme van regten 
 te constitueren en magtig te maken den Heer Mr. P. van Ha- 
 mel, Advocaat voor den WelEd. Hove Provinciaal van Gelderland, 
in de Briev onder Stadts om naamens hem Comparant waar te neemen soodane saken 
Zegul was dit volgende als de Heer Momber deser Landschap on cas van prætens spolie 
gevoegt voor welgemelten Hove bij Request van Citatie van den 13. Aug. 
# en voor soo verre den 1756 tegens hem Comparant heeft geentameert, en waar in 
Compt bij gemelte Re- den dag regtens den 11 Novemb. aanstaande ter rolle is ge- 
queste tegen den geseijde præfigeert  #  ten eijnde die saak voor welgemelten Hove naa 
dag regtens mede werd behooren waar te nemen, ten gevolge van dien alle termijnen 
geciteert als gebruijker regtens te respicieren, en in ’t generaal t’ observeren hetgeen 
van een stukje lands de stijl en manier van procederen voor welgemelten Hove sal koo- 
dese Stadt in eijgendom men te vereijschen, en door den Comparant selve præsent zijnde,soude 
toebehorende, verscha- kunnen en mogen en moeten gedaan werden, schoon in het een of andere 
ren wij ons sooveel no- opsigt een nadere dan dese volmagt, welcke nogtans de Compt. 
dig off dienstig met den alhier voor geinsereert quame t’ houden, mogte gerequireert werden, 
Compt te voegen, en gevende wijders den Compt. aan den Geconst. de magt van substitutie 
uijt dien hoofde ge- en belofte van waarde te sullen houden het geene bij den selven en 
melten Adt. P. vam Hamel sijnen gesubstitueerde in desen sal werden verrigt.  Actum 9. Octob. 1756. 
namens ons mede te 
authoriseren. 
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 Voor deselve Schepenen compareerden Lubbert Gerritsen 
 en Jan Petersen, in ’t Schependom genoegsaam geerft, de- 
 welcke verklaarden ter instantie van Reijer Willemsen 
 in de beste en bestendigste forme van regten te verbin- 
 den haar personen en goederen, om te strekken tot een 
 suffisante personele Borgtogt, als door den Heer Momber 
 deser Landschap in sijn saak bij Request van Citatie van 
 den 13 Aug. deses jaars in cas van spolie tegens den voorsr. 
 Reijer Willemsen voor den Hove deser Provincie geente- 
 meert pro futuro judicato is gerequireert geworden, en  
 hebben de Comptn., onder renuntiatien van alle exceptien 
 en beneficien van regten dese contrarierende, haare per- 
 soonen en goederen gesubmitteert aan de judicature en 
 executie van welgemelten Hove, waartegens den boven 
 genoemde Reijer Willemsen, mede præsent zijnde, verklaart 
 heeft dese sijne voors. Borgen kost en schadeloos te sullen 
 guaranderen, onder gelijk verband en submissie als na regten. 
Volmagt van Gerrit Actum 9 Oct. 1756.  
Teunissen Kerkmr. tot     
Elspeet op Dr. Apeldorn  
       (den 9 Octob.)     
ad negotium\/ vid. fol. 63. Voor Pronck en Pannekoek Schepenen compareerde Aaltjen 
 Beenen, Huijsvrouw van Hendrik Gerritsen den Besten, in 
 desen mede de plaats van haaren innocenten Man vertre- 
 dende, geassisteert met haar Zoon Gerrit Hendriksen; 
 voorts compareerde mede onsen mede Raadsvrind de 
 Heer R.O. Schrassert, en verklaarden beijde deCompartn. 
 in de beste en bestendigste forme rechtens te consti- 
 tueren ende volnagtig te maken Mr. A. Ardesch, Secre- 
 taris der Stadt Arnhem en Advocaat voor den Hove 
 Provincial van Gelderland,ten eijnde te dienen in en  
 waarteneemen sodane procedure, als den Momber deser 
 Landschap bij Requeste van Citatie in dato den 13 Aug. 
 laastleden voor opgemelten Hove tegens des eerste 
 Comparants Man voornt. Hendrik Gerritsen de Besten, of 
 wel in soo verre hij innocent is, tegens de Comparante 
 als desselfs Bouwinge en saake waarnemende, in cas 
 van prætens spolie heeft geentameert, en waar van 
 de dag regtens is gestelt op den 28 Octob. 1756, verklarende 
 den Heer tweede Compart. sig pro sui interesse in die proce- 
 dure te voegen met den eersten Compt. en voor den selven 
 soo veel nodig te intervenieren ende dierhalven den geconstd. 
 mede te qualificeren om den selven daar in als Gevoegde te 
 dienen, met verdere magt van beide de Comparanten om in 
 die gemelte saak alle termijnen rechtens te respicieren en 
 generaliter alles te doen, te verrigten en te laeten ge- 
 schieden wat de Compartn., selve præsent zijnde, souden kunnen 
 mogen of moeten doen, met magt van substitutie, belof- 
 te van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en sub- 
 missie als na regten. Voorts verklaarde den Heer tweede 
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 Compt. ter voldoening aan de geeijschte cautie pro futuro 
 judicato sig te stellen tot Borge voor het aanstaande ge- 
 wijsde in bovengem. saak, ten dien eijnde verbindende sijn per- 
 soon en goederen, om bij onvermoedelijke succumbe van den Com- 
 paranten het gewijsde daar aan sal konnen worden verhaalt,  
 met renuntiatie als na rechten.   Actum 9. Octob. 1756. 
  
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Jan Hannis- 
 sen en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en volmagtig te maaken Mr. A. Ardesch, 
 Secretaris der Stadt Arnhem en Advocaat voor den Hove 
 Provinciaal van Gelderland, ten eijnde den Compt. als Gede. 
 te dienen en te patrocineren in sodane procedure als den 
 Momber deser Landschap bij Request van Citatie in dato 
 den 13 Aug. laastleden voor opgemelte Hove tegens 
 den Compt. in cas van prætens spolie heeft geentameert, 
 en waar van den dag tegtens is gestelt op den 4 Novb. 
 aanstaande, daar in alle termijnen rechtens te respici- 
 eren en generaliter alles te doen, te verrigten en te 
 laeten geschieden wat den Compt. selv præsent zijnde, 
 soude konnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband en submissie als na rechten. 
Geregist. ten nieuw. Voorts verklaarde den Compt. mede ter voldoeninge aan de geeijs- 
Prothoc. Rubr. Oosten. te cautie pro judicato te verbinden desselfs eijgendommelijke 
 drie matthen hooijland op de Oostermehen in deser Stads vrij- 
 heit gelegen, ten eijnde om bij onvermoedelijke succumbe van 
 den Compt., dat gewijsde in opgemelte saak daar aan na 
 behoren sal konnen verhaalt werden.   Actum 9. Octob. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compa- 
 reerde Peter Petersen, met welcke sig is voegende Jan Arent- 
 sen, als Eijgenaar van het plaetsje daar Peter Petersen 
 woont, welcke in de beste forme regtens constitueerden 
 en magtigden den Heer en Mr. A. Ardesch, Secretaris der 
 Stadt Arnhem, om naamens dese Comptn. waarteneemen  
 soodane saake de Hr. Momber deser Landschap in cas van 
 prætens spolie voor gemlt. Hoove tegen den 21 Octob. 
 tegen den Compt. heeft geentameert, ten eijnde om die 
 saak waarteneemen ende daar in alles te doen ende te 
 verrigten hetgeen de natuur en voorvallen der saake 
 sal komen te vereijschen en de Compt., selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen doen, schoon tot het een en ander een nader 
 en speciaalder volmagt vereijscht wierd, die hij hier in be- 
 grepen hielt, cum potestate substituendi, subclausuli, 
 ratihabendi, indamnisandi cæterisque de jure solitis.   Actum 
 den 11 Octob. 1756. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Hendrik Priester 
 en Jan van Velthuijsen, inwoonders deser Stadt en genoegsaam 
 geerft, dewelke verbonden haare personen en gerede en ongerede 
   goed   
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 goederen tot voldoeninge van geeijschte cautie insa- 
 ke van den Momber deser Landschap tegen Peter Peter- 
 sen geentameert tegen den 21 Octob. aanstaande voor 
 den Hove van Gelderland sullende dienen, ten eijnde om de 
 onvermoedelijke succumbe van den Compt. dat gewijsde 
 en gemelte saak daar aan te verhalen, belovende den 
 Compt. en Jan Arentsen ijder voor sig selfs in het geheel 
 de Burgen te vrijen, kost en schadeoos te houden om- 
 der verband en submissie als na regten.   Actum 11. Oct. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde 
 Juffrouw Agnis Margaretha Hagen, in desen geassisteert 
 met den Advocaat H.J. Ardesch, en verklaarde vooraf 
 als Eijgenaarsche van het hier nae venoemde land, sig te 
 voegen met en sooveel nodig te intervenieren voor Jan 
 Jacobsen, wegens soodane procedure als den Momber deser 
 Landschap bij Request van Citatie in dato den 13 Aug. 
 laastleden tegens voorñ. Jan Jacobsen in cas van præ- 
 tens spolie over het niet doen trekken van de quali nova- 
 len thiend uijt sekere camp lants in Hierden gelegen, aan 
 de Compt. in eijgendom toebehorende en bij gemelte Jan Ja- 
 cobsen in pagt gebruijkt wordende, voor den Hove Provin- 
 ciaal van Gelderland heeft geentameert, en waar van den 
 dag regtens is gestelt op den 11 Novemb. aanstaande, als 
 meede, ter voldoeninge aan de geeijschte cautie pro fu- 
 turo judicato, sig te stellen tot Borge voor het aan- 
 staande gewijsde in die voorñ. saak, ten dien eijnde ver- 
 bindende haar persoon gerede en ongererde goederen, waar 
 aan in cas van onvernoedelijke succumbe dat gewijsde 
 na behoren sal konnen worden verhaalt, met expresse 
 renuntiatie van het beneficium senatus consulti 
 Vellejani et authenticæ si qua mulier en van alle 
 andere bedenkelijke exceptien. Voorts compareerde 
 mede bovengenoemde Jan Jacobsen, en verklaarden beijde 
 de Comparanten in de beste en bestendigste forme reg- 
 tens te constitueren en volmagt te maken Mr. A. Ar- 
 desch, Secretaris der Stadt Arnhem en Adcocaat voor 
 den Hove Provinciaal van Gelderland, ten eijnde om de 
 voorgem. s’ Hovens procedure namens de Comparanten, de 
 eerste als Gevoegde en Interveniente en den laatsten 
 als Gede., waartenemen en derselver plaats daar in te 
 vertreden, alle termijnen regtens te respicieren en ge,, 
 neraliter alles te doen, te verrigten en te laeten 
 geschieden, wat der saeke noodruft sal komen te 
 vereijschen en de Comparenten, selvs præsent zijnde, 
 soude konnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit,  
 onder verbandt en submissie als na regten.   Actum den 
 16. Oct. 1756. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Juffer 
 Gerharda Ravensberg en Hortensia Ravensberg, als mede 
 Dr. David Pennink als volmagtiger van Juffer Lucretia 
 Ravensberg en van de Heer Petrus van Dorp en Elisabeth 
 Helena Ravensberg Echteldn., als mede van Juffer Johanna 
 Cornelis Planten, voorts als Gesubstitueerde volmagtiger 
 van IJsbrant Planten, Alijda Lucretia Planten, Hendrica 
 Maria Planten en Helena Elisabeth Planten, vermogens 
 acte van volmagt voor Burgermeestereren, Schepenen ende 
 Raad deser Stadt op den 11. Maart 1756 gepasseert, dewelke 
 als respective kinderen, kindskinderen en Erfgenamen pro 
 portionibus van wijlen Vrouwe Hendrica van Loo Wed. 
 van Zimon Ravensberg, verklaarden in eenen vasten en ste- 
 digen erfkoop openbaarlijk te hebben verkoft en over 
 zulks kragt deses te cederen en transporteren aan haar 
 mede Erfgenamen den Heer Oud Burgermr. Hendrik Boo- 
 nen en Vrouwe Hendrina Ravensberg Echteldn. ende haare 
 Erven, een Huijs en plaatse met de Schuijr daar agter, 
 staande en gelegen in de Groote Poortstraat, naast het 
 huijs van Evert Elbertsen ter eenre en dat van Peter 
 Woutersen ter andere zijde, staande in ’t verponding boek 
 op drie huijsen, doende in ordinaris jaarlijksche verponding 
 behalven de Stadt stuijver f 11-6-12, ende sulx voor een sum- 
 ma van duijsent gulden, daar van de Comparanten een ijder 
 in sijn qualiteit voor haare portien bekenden voldaan te 
 zijn. Belovende over sulx voors. Huijs cum ap en dependentiis 
 te wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt (de 
 verponding over ordinar. 1755 en ’t heerstedegeld tot ult. Junij 
 1756 incluijs) daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum 18. Octobr. 1756. 
 
 
 Voor Pannekoek en Apeldorn Schepenen compareerde Vrouwe 
 Elberta Johanna van den Clooster Wed. en in desen Boedelhoudersche 
 van wijlen den Heer Burgermr. Jacob Schrassert, geassisteert met 
 den Advocaat H.J. Ardesch, en verklaarde de Vrouwe Compart. 
 voor af sig te voegen met en soo veel nodig te intervenieren 
 voor Jan Janssen op Rietbroek, wegens sodaene procedure als 
 de Momber deser Landschap bij Request van Citatie in dato 
 den 13 August. laastleden tegens voorñ. Jan Janssen op Riet- 
 broek in cas van prætens spolie voor den Hove Provinciaal van 
 Gelderland heeft geentameert, en waar van de dag regtens is 
 gestelt op den 18 Novemb. aanstaande, als mede ter voldoening 
 aan de geeijschte cautie pro futuro judicato sig te stellen 
 tot Borge voor het aanstaande gewijsde in de voorñ. saak, ten 
 dien eijnde verbindende haar persoon, gerede en ongerede goederen, 
 waaraan in cas van onvermoedelijke succumbe dat gewijsde na be- 
 horen sal konnen verhaalt werden, met expresse renuntiatie 
 van het beneficium Scti. Vellejani et authenticæ si qua mulier, 
 en van alle andere bedenkelijke exceptien. Voorts compareerde mede 
     bo  
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 bovengenoemde Jan Janssen op Rietbroek en verklaarden beijde 
 de Comparanten in de beste en bestendigste forme rechtens 
 te constitueren en volmagtig te maken Mr. A. Ardesch, 
 Secretaris der Stadt Arnhem en Advocaat voor den Hove 
 Provinciaal van Gelderland, ten eijnde de voorgemelte s’ Ho- 
 ves procedure namens de Comparanten, d’ eerste als Ge- 
 voegde en interveniente en de laatste als Gede., waarte- 
 neemen en der selver plaats te vertreden, alle termijnen reg- 
 tens te respicieren en generaliter alles te doen, te verrigten 
 en te laten geschieden, wat der saake nootdruft sal koomen te 
 vereijschen ende Comparanten, selvs præsent zijnde, soude kon- 
 nen mogen of moeten doen, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en 
 submissie als na regten.  Actum 19. Octobr. 1756. 
 
 
 Voor Pannekoek en Oosterbaan Schepenen compareerde Beert 
 Hendriks en bekende bij desen, in de beste en bestendigste for- 
 me regtens, te constitueren en volmagt te maken Mr. B.J. 
 Hoff, Advocaat voor den Hove Provinciaal van Gelderland, om 
 naamens den Comparant waar te neemen en behandelen 
 soodaene procedure als de Heer Momboir deser Landschap 
 R.O. aan welgemelten Hove tegens de Compt. in cas van 
 prætens spolie in het trekken der novalen tienden heeft 
 kunnen goedvinden te institueren, en den Compt. advo- 
 cando daar in te dienen en patrocineren, alle termijnen 
 regtens te respicieren en voorts generaliter tot uijteijnde 
 der saake toe te doen en te verrigten, hetgeen eenig- 
 sints noodsakelijk sal zijn en Constituant, selve præ- 
 sent zijnde, soude of door een ander kunnen doen, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie en voorts onder alle andere clausulen 
 der regten eenigsints gerequireert werdende.  Actum 
 23. Octob. 1756. 
 
  
 Voor Pannekoek en Apeldorn Schepenen compareerde Beert 
 Hendriksen en bekende bij desen tot cautie voor het aanstaande 
 gewijsde, in saake tussen den Momboir R.O. in cas van 
 prærens spolie impetr. tegens den Compt. Gedaagd voor den 
 Hove Provinciaal van Gelderland geentameert, te stellen 
 de personen van Beene Lubbertsten en Lubbert Gerritsen, 
 zijnde beijde genoegsaam geerft en gegoedet, welcke mede 
 in judicio præsent zijnde, die borgtogt onder renuntiatie 
 van alle exceptien, in specie die van ordre en divisie, 
 hebben aangenomen en heeft den Compt. aan sijne 
 Borgen wederom belooft en gestipuleert deselve allessints 
 te sullen indemniseren en schadeloos stellen.  Actum eod. die. 
 
 
 Voor Pannekoek en Oosterbaan Schepenen compareerde Rijket 
 Apeldorn Decemers en verklaarde bij desen te constitueren  
 en in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken Mr, B.J. Hoff, Advocaat voor den Hove 
 Provinciaal van Gelderland, om naemens den Comparant sig 
 als Eijgenaar van het goed door Beert Hendriksen meijerswijse 
   ge  
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 gebruijkt werdende, pro suo interesse in sodane proceduire te voe- 
 gen, als den Heer Momboir deser Landschap R.O. in cas van prætens spo- 
 lie over het verweijgeren der novalen tiende tegens gemelten Beert 
 Hendriksen voor den Hove Provinciaal heeft kunnen en goedvin- 
 den t’ entameren. Om dien aangaande het interesse en de saak van 
 den Comparant waar te neemen en te behartigen, en voorts genera- 
 liter omtrent die voeging en proceduire soodanig te handelen als  
 de locale stijl sal komen te vereijsschen, en den Compt., præsent 
 zijnde, selve in persoon soude kunnen of door een ander mogen 
 doen, alles met belofte van ratihabitie en indemnisatie,nei 
 non sub Coeteris clausules de jure solitis ac necessariis.   Actum 
 den 23. Octob. 1756. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Gerrit 
 Teunissen, Kerkmeester tot Elspeet, dewelke in de beste forme 
 regtens constitueerde en magtigde Dr. Jacobus Apeldorn in alle 
 sijne saaken, soo hebbende als toekomende, om daar in te ver- 
 rigten en te doen hetgeene de nature en voorvallen der saa- 
 ken sullen vereijschen, penningen te ontfangen, te quiteren, 
 sententien tot d’ executie te vervolgen, van een nadelige 
 t’ appelleren, al waar ’t schoon dat het eene en andere speciale 
 volmagt nodig, die hij hier in begrepen hielt, ook met de 
 magt van substitutie, ratihabitie en indemnisatie als 
 regt is.   Actum den 9 Octob. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Apeldorn Schepenen compareerden Marten Aalt- 
 sen en Aartje Wijgmans Echteldn. en Roekof Wijchmans als mede 
 Willemtje Wijchmans, te saamen kinderen en Erfgenamen 
 van wijlen Wijchman Roelofsen en Geertjen Arntsen in leven 
 Echteld., en verklaarden op den 6. Maart 1756 publijk in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren, aan Jan Arendsen 
 en Engeltje Beerts Egteld. ofte haare Erven, een Erff en goed, 
 den Engelenburg genaemt, gelegen in Hierden aan den gemeine 
 Wegh, bestaande in Huijs, Hoff, getimmer, Hagen voor den 
 agterdeur en het weijland met Egbert Engelenburg afscheijdende, 
 nevens twee afgegraven campen, waar van 12 jaaren thiend- 
 vrijheit verkregen is, als mede nog een cleverweijdje, mits- 
 gaders twee campjes met desselfs Holtgewasschen, alwaar 
 Marten Aaltsen voorsr. aangelant is, en voorts soo als het 
 thans bij de Transportanten selfs gebruijkt werd, ende sulks voor 
 eene summa van vierduijsen vijfhondert en seven guldens, daar 
 van de Verkoperen bekenden voldaan te zijn, gedeeltelijk met obliga- 
 tien en verschenen interessen door de Comparanten aan de Kooperen 
 verschult, te saamen makende eene summa van ……………………f 3490- 7 - 6 
 en daar bij in gelde ontfangen ………………………………………….  1016-12-10 
   ----------------- 
 dus te saemen een summa van  ……………………………………….f 4507 - : - : 
 ingevolge afrekening daar van op heden gemaakt en getekent, 
 belovende over sulks het voorsr. erff en goed op een ordinaire 
 verponding van 2-7-10 en een jaarlijkse smalle Thiend aan de 
 Stadt van Harderwijk, te wagten en wharen commervrij, en allen 
 voorpligt, de verponding over ordin. 1755 en het heerstedegelt tot 
 ultº. junij 1756 inclusive, daar van aftedoen als erfkoopsregt is, zul- 
 lende het parceel op aanstaande St. Petri 1757 bij de Kooperen aan- 
 vaert kunnen werden, alles onder verband en submissie als na regten. Actum 
 den 18. Octob. 1756.  
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 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden den 
 meeden Raads Vriend den Heer Mr. Francois Oosterbaan en Teu- 
 nis Gerritsen Kuijt, den eersten Comparant als Eijgenaar 
 en soo veel nodig als Gevoegde en de laatste als Gebruijker  
 en Gedaagde, welcke verklaarden, samt en ijder in ’t bijson- 
 der, te constitueren en volmagt te maken den Heer Mr. 
 W.H. Toewater, Advocaat voor den WelEd. Hove Provinciael 
 van Gelderland, om naamens haar Comparanten waar te 
 nemen soodane saake, als door den Heer Momber deser 
 Landschap in cas van prætens spolie voor welgemelten Ho- 
 ve bij Request van Citatie van den 13 Aug. 1756, tegens den 
 laatsten Comparant als Gebruijker geentameert is, en waar 
 inne den dag regtens den 2. des aanstaande maand December 
 ter rolle is gepræfigeert geworden, ten eijde dien aangaande 
 alle termijnen van regten t’ observeren en in ’t generaal 
 ’t geen volgens de stijl en manier van procederen voor welge- 
 melten Hove tot den uijteijnde der saake sal gerequireert, 
 en door de Comparanten selve præsent zijnde, kunnen  
 mogen en moeten gedaan worden, schoon tot het een off 
 ander eene nadere dan dese volmagt, welke de Comparanten 
 bij dese voor geinsereert quamen te houden, mogte gere- 
 quireert werden, wijders verklaarden den Comparanten, samt 
 en ijder in ’t bijsonder, aan den Geconstitueerde te geven de 
 magt van substitutie, en beloofden van waarde te sullen 
 houden het geene bij den Geconstitueerde of sijn Gesub- 
 stitueerde sal werden gedaan en verrigt. 
 Compareerden meede Gerrit Buijtenhuijs en Andries Snel, 
 in dese Stadt genoegsaam geerft, welke sig ter instantie 
 van onsen meden Raads Vrind den Hr, Mr. Francois Oos- 
 terbaan als Eijgenaar en soo veel nodig als Gevoegde 
 en Teunis Gerritsen Kuijt als Gebruijker en Gedaagde, 
 in de beste en bestendigste forme van regten te verbin- 
 den haar personen en goederen, om te strekken tot een 
 suffisante personele Borgtogt, als door den Heer Momber 
 deser Landschap in sijn saak bij Request va Citatie te- 
 gens den voorsr. F.G. Kuijt voor den Hove deser Provincie 
 geentameert pro futuro judicato is gerequireert gewor- 
 den, en hebben de Comparanten onder renuntiatien van alle 
 exceptien en beneficien van regten dese contranrierende, 
 haare personen en goederen gesubmitteert aan de judica- 
 ture en executie van welgemelten Hove, waartegens 
 onsen meden Raads Vrind voorsr. meede præsent zijnde, ver- 
 klaart heeft dese voornoemde Borgen kost en schadeloos 
 te sullen guaranderen, onder gelijk verband en submissie 
 als na regten.   Actum 4. Novemb. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen compareerden 
 den meden Raads Vrind den Heer Mr. N.W. de Meester, in qualiteit 
 als Eijgenaar van een Erv genaamt ‘s Heren Loo, gelegen in den 
 Ampte van Ermelo, Buurschap Horst, en de Meijer van dat 
 Erv Peter Johannessen van den Broek, welke laatste Compt. 
 bekende in de beste en bestendigste forme regtens te constitu- 
 eren en magtig te maken de Heer en Mr. W.H. Toewater, practi- 
 seerent Advocaat voor de WelEdele Hove van Gelderland, om aldaar  
   des   
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 des selfs procedure tegen den Momber deser Provincie defendendo waar 
 te neemen en tot den uijteijnde toe vervolgen, en dien aangaande 
 alles te doen en te verrigten het geen de Constituent, selfs præ- 
 sent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, met magt  
 van substitutie. 
 Verklarende de eerste Compt., als bij den uijtslag dier procedure 
 qual. præd. ten hoogsten geinteresseert zijnde, bovengeñ. Advocaat 
 Toewater op het aller kragtigste te constitueren en magtig 
 te maken, om sig in Constituents naame in bovengeñ. defensive 
 procedure pro suo interesse te voegen met sijn Ed. Meijer voorñ. 
 en dus daar van als een gemene saak te maken 
 en ook soo nodig te intervenieren, en verder hier omtrent alles te 
 doen en te verrigten hetgeen de Constituent, selfs præsent 
 zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, mede met de magt 
 van substitutie, stellende de laatste Constituent sig in dese 
 mede als borg voor des selfs Meijer, ten dien eijnde submitterende 
 sijn persoon en goederen en selfs, bij aldien sulks door den Momber 
 gerequireert mogt worden, zijn Ed. meergemelte Erf, aan de judi- 
 cature en executie van welgemelten Hove, met renuntiatie 
 van allen hier tegens eenigsints strijdende exceptien, belovende 
 beijde Constituenten van volle kragt en waarde te sullen 
 houden al hetgeen in dese door de Geconstitueerde of desselfs 
 Gesubstitueerde gedaan en verrigt sal werden, en deselve 
 ten allen tijden dienaangaande te sullen indemniseren. 
 Actum Harderwijk 6. Nov. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerde 
 Rijnt Koningh, dewelke bekende in de bestendigste forme 
 regtens te constituerenen magtig te maken de Heer en Mr. 
 W.H. Toewater, practiserend Advocaat voor den WelEd. Hove van 
 Gelderland, om sig in Constituents name in de defensive proce- 
 dure van deselfs Meijer Jan Evertsen in Horst tegen de Momber 
 deser Provincie te voegen met sijn voorñ. Meijer pro suo interesse 
 en soo nodig daar voor te intervenieren en Borg te blijven, en 
 verder dienaangaande alles te doen en te verrigten het- 
 geen de Constituent, selfs præsent zijnde, soude kunnen,  
 mogen en moeten doen, alles met magt van substitutie, 
 belovende van kragt en waarde te sullen houden all het 
 geen door geconstitueerde of sijn Ed. Gesubstitueerde hier 
 omtrent gedaan en verrigt sal werden, en deselven daar voor 
 ten allen tijden te sullen indemniseren, verbindende ten dien 
 eijnde sijn persoon en goederen, gerede en ongerede, geene 
 uijtgesondert en selfs, bijaldien sulks door de Momber gere- 
 quireert mogt werden, speciaal des selfs Erf voornoemt, ken- 
 nelijk in Horst gelegen, met renuntiatie van allen hier 
 tegen strijdende exceptien, deselve submitterende aan de 
 judicature en executie van welgemelten Hove.   Actum 
 Harderwijck 8. Nov. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Francois Oosterbaan Schepenen loofden 
 en wierden Borgen, na voorvanks regten, Evert Manno en Aart 
 van Wanrode voor ’t Erfhuijs van wijlen Mr. Huijbert Martinus 
 Bon, in leven Schout van Ermel; des beloofde Juffr. Elisabeth 
 Ravens, Weduwe wijlen d. Hr. Tileman Bon, in leven ook Schout 
 van Ermel, als Erfgenaam ab intestato van voorñ. Mr. H.M. Bon, 
 voorsr. Borgen deswegens te wahren en schadeloos te houden. 
 Actum Harderwijk d. 13 Novemb. 1756. 
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 Voor Apeldorn en Boon Schepenen compareerde onsen Secre- 
 taris Dr. Abraham van de Graaff, dewelke in de beste en bestendig- 
 ste forme regtens constitueerde en magtig maakte Johannes 
 Heijl, Onderscholt te Nijkerk, om in des Comparants naamen 
 te peijnden aan alle de gerede goederen, actien en crediten 
 aan Reijer van Harsseler en Reijntje van den Eng Echteld. 
 in eijgendom toebehorende, ten eijnde om daar aan te verha- 
 len een capitaale summa van vijf hondert Caroli guldens 
 per rest van meerdere, met de agterstedige rente tot de 
 dag van betaling incluijs, vermogens obligatie nader bij de 
 acte van peijnding gespecificeert quo relatio, daags daar 
 aan opboding te doen, welke te laeten geschieden, en bij geen 
 pandkering aankering te versoeken, en in ’t generaal alles 
 te doen en te verrigten wat het Landregt tot de executie 
 incluijs sal koomen te vereijsschen en den Comparant, selve 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, met 
 de magt van substitutie, belofte van ratihabitie en in- 
 demnisatie als na regten.   Actum 10. Novemb. 1756. 
 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerde Niesje Moojen 
 Wed. van den Procurator Albertus Huijsman, geassisteert met 
 Albertus van Munster, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme rechtens te constitueren en volmagtig te maken kragt 
 deses den Heer en Mr. A. Ardesch, Secretaris der Stadt Arnhem 
 en Advocaat voor den Hove van Gelderland, ten eijnde om bij 
 die van de Rekening in Gelderland de versuijmen aftedoen 
 en de approbatie van de koop te versoeken van der Comparante 
 Erff en Heeregoed onder den Ampte Epe, Karspel Vaassen en 
 Buurschap Niersen gelegen, waar van op heden aan Willem 
 Loge en Bartha Jansel Vosseman opdragt is gedaan, ten 
 dien eijnde naamens de gemelte Coperen ( waar van den eer- 
 ste mede præsent en sig sterk makende voor sijn Ehe- 
 vrouw voornt. den Geconstitueerde mits desen magtigende), 
 te versoeken brieven van beleninge en oprukking, ende 
 voorts hier omtrent te doen en te laeten geschieden ’t geen 
 de natuur des goeds en stijle der Camere gerequireert word, 
 en sij Comparanten, præsent zijnde, souden kunnen doen, on- 
 der belofte van ratihabitie en indemnisatie en onder ver- 
 band en submissie als naa regten.  Actum den 19. Novemb. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen 
 compareerde Cornelia van Cooth Wed. Rosendaal, soo veel 
 nodig als dienstig na regten geassisteert, welke bekende 
 in de beste en bestendigste forme regtens kragt deses 
 te constitueren en magtig te maken den Heer Mr. Theodo- 
 rus Vlaming, om sig voor haar Compt., als Moeder van Jaco- 
 bus van Rosendaal, welcke in den jare 1754 met ’t schip 
 Langewijk voor Commandeur van de Soldaten ter 
 Camere Enkhuijsen is gevaaren naa Oostindien, te 
 vervoegen bij de Heeren Bewindhebberen der Oostindi- 
 sche Compagnie ter welgemelte Camer Enckhuijsen 
   en   
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 en aldaar niet alleen nu, maar soo lange haar voornt. Soon 
 op de reijse na Oostindien sal weesen, ingevolge maand 
 cedulle de dato den 13. Jun. 1754, welke aan ons vertoont 
 en gebleken is sulks te behelsen, te ontfangen soodae- 
 ne penningen als haar Comparante t’ elken reijse 
 uijt hoofde van gemelte maand cedulle sal compete- 
 ren, daar voor te quiteren, en generalijk alles te doen 
 en geschieden laeten wat sij Compte., selve præsent zijn- 
 de, soude kunnen mogen of moeten doen, mits aan haar 
 doende behoorlijk bewijs, rekening en reliqua, met de 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemnisatie als na regten.   Actum 20. Novemb. 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Juffrouw Gerharda Francina van Voorst, Weduwe en 
 getugtigde Boedelhoudersche van wijlen haaren Eh- 
 man Mr. H.M. Bon, in leven Schout des Ampts Ermeloo, 
 als mede Juffr. E. Ravens Wed. en Boedelhoudersche van wij- 
 len den Heer Tileman Bon, in qualiteijt als Efgenaam 
 ab intestato van wijlen haar voorsr. Soon Mr. H.M. Bon, 
 beijde Comparanten soo veel noodig als dienstig geassis- 
 teert met onsen meeden Raads Vrind, den Heer Mr. Ar- 
 nold Pronck, in desen haar gekoren Momber, en verklaar- 
 den in haar respective qualiteijten te samen en een 
 ijder voor haar afsonderlijk te constitueren en magtig 
 te maken den Heer Frank van Voorst, Schout en Ont- 
 fanger des Ampts Ermeloo, om naamens de Comparanten 
 den boedel en nalatenschap van den bovengemt. Mr. Huij- 
 bert Martinus Bon te redden, ten dien eijnde na sig te 
 neemen en uijt den voorsr. boedel tegens een behoorlijk 
 recipis te ligten alle soodane chartres, papieren en ef- 
 fecten als tot het voeren van dese redding sal noodig 
 hebben, voorts de penningen aan den boedel uijt hoof- 
 de van Erfhuijsen, administratien als anders voor den 
 Overledene gehouden, en in ’t generaal uijt wat hoofden 
 mogten provenieren verschult, t’ ontfangen en daar voor 
 te quiteren, de Debiteuren tot de betalinge in der minne 
 off door gerigtelijke instantien naa desselfs goedvinden 
 tot de voldoeninge te constringeren, daar en tegens aan 
 de Crediteuren van den boedel naa examinatie van 
 derselver prætensien uijt de ontfangene penningen 
 de nodige betalingen te besorgen, met deselve te rekenen 
 en te liquideren, de liquidatien en rekeningen te sluijten, 
 en na bevind en omstandigheijt van saaken te procederen 
 als sal vermeenen te behoren, alle saken soo in als buijten 
 regten tot den uijteijnde toe te vervolgen, de voordelige 
 sententien ter executie te stellen en van de nadelige aan 
 den Hove Provinciaal te mogen appelleren, dat appel met 
   der  
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 der Comparanten persoonen en goederen te verburgen, en in de 
 tweede instantie naa stijle en practijcq van Welgem. Hove 
 te prosequeren; wijders in het generaal desen aangaande 
 te doen en te verrigten het geen den voorñ. Geconsti- 
 tueerde eenigermaten tot de administratie en redding 
 des boedels soude nodig en dienstig oordelen, geevende 
 de Comparanten tot dat eijnde aan den Geconstitueer- 
 de alle soodaene ample magt en authoriteijt als 
 aan den selven ter deser saake soude kunnen verleent 
 werden, en schoon een nadere volmagt in opsigte van het een 
 of ander soude mogen worden gerequireert, als dewelke de Com- 
 paranten verklaarden bij desen voor geinsereert te houden, 
 verleenende wijders aan den Geconst. de magt van substitutie 
 soo duk- en menigmaal de nootsakelijkheijt sulks sal mogen 
 vereijschen, en belovende van waarde te sullen houden al 
 het geene bij hem of sijnen Gesubstitueerden off Gesub- 
 stitueerdens sal werden gedaan en verrigt, mits nogtans 
 dat den Geconstitueerden sal verpligt zijn om aan de Com- 
 paranten van dese sijne te houden administratie te  
 doen behoorlijke rekening en reliqua. In waarheijts oir- 
 konde hebben wij desen getekent op den 20. Novemb. 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Mar- 
 ten Vermeer en Margareta Hoefnagel Echteld. voor een 
 derde part of staak, voorts den selven Marten Vermeer 
 en Margareta Hoefnagel Eheld., Johannes Vermeer en 
 Grietje Jans Echteld., Frans Vermeer voor sig en als Man 
 en Momber van, en de rato caverende voor, sijn Ehevrouw 
 Johanna van der Vegt en mede als Volmagtiger van Adriaan 
 Schepemaker en Gerritje Vermeer Eheld., ingevolge 
 acte van volmagt voor Schout en Schepenen van Tette- 
 rode, Aelbertsberg en Vogelezang op den 26 Novemb. 
 deses jaars gepasseert, en bij ons gelesen en hiertoe deug- 
 delijk bevonden, voorts Jacobus van Houten als Man en 
 Momber van en sig sterkmakende voor sijn Ehevrouw 
 Henrikje Vermeer, Looge Stevens en Gerbregt Vermeer 
 Echteld., Huijbert van Ingen, als Man en Momber van en 
 sig sterkmakende voor sijn Vrouw Jannetje Vermeer, 
 dan nog Berend Vermeer alsmede Luijtje Vermeer, te saa- 
 men voor een gelijke derde part of staak, mitsgaders 
 Marten Bastard en Maria van Luijk Echteld. en Dr. Arent 
 Vliek en den selven Marten Bastard als Voogden van 
 Evertje Bastard, onmundige Dogter bij Arien Bastard en 
 Jacobje Elders in Ehestant verwekt, mede voor een gelijke staak 
 of derde part, dewelcke te saamen als Erfgenamen pro por- 
 tionibus hæreditariis van wijlen Philippus Rigter en Neel- 
 tje Martens in leven Echteld. ingevolge Huijwlijkse voor- 
   waar   
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 waarden op den 27 Decemb. 1729 tusschen voorñ. Eheld. opgerigt, en 
 nadere dispositie van voorsr. Neeltje Martens in dato den 26. Apr. # 
#1743 voor ons gepasseert, 1755 publijck te hebben verkoft en over sulks kragt deses te 
verklaarden in eenen cederen en transporteren aan Rijkert Apeldorn Decemer 
vasten en stedigen erf- en Christina Helena Martinius Eheld. ofte haare Erven, 
koop op den 2. August een huijs en plaatse staande in de Vijhestraat binnen 
 dese Stadt naast den Heer Oud Burgermr. Erkelens ter eenre 
 en het huijs van wijlen Capitain van Voorst ter andere sijde, 
 ende sulks voor eene summa van seven hondert en tagtig 
 guldens, daar van de Comparten. en Transportanten bekenden 
 een ijder voor sijn aandeel ten vollen voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. huijs cum annexis te wagten en wharen op 
 een ordinaire verpondinge van 3-8 kommervrij en alle 
 voorpligt, (de verpondinge over ord. 1754 en het heerste- 
 degelt tot ultº. Junij 1755 inclusive) daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 29. Novemb. 1756. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
 voor sig en in haar vooraangetogen qualiteijten, dewelcke 
 te samen als Erfgenaemen pro poptionibus hæreditariis 
 van wijlen Philippus Rigter en Neeltje Martens in leven 
 Eheldn., ingevolge Huijwlijks Voorwaarden op den 27. De- 
 cemb. 1729 tusschen voorñ. Eheld. opgerigt, en nadere 
 dispositie van voorsr. Neeltje Martens in dato den 26. 
 April 1743 voor ons gepasseert, verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop op den 2. Aug. 1755 publijk te hebben ver- 
 koft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Paul Benin Du Vergé en Hendrikje Bunschoter Echte- 
 luiden ende haare Erven, een Hoff gelegen buijten dese 
 Stadt in de oude Touwbaan naast den hoff van Jan Berent- 
 sen Wittop ter eenre en die van Evert Bunschoter  ter andere 
 sijde, soo als thans bij de Heer Oud Burgermr. H. Boonen 
 gebruijkt werd, ende sulks voor eene summa van een hondert 
 en ses en vijftig gulden, daar van de Comparten. en Transpor- 
 tanten een ijder voor sijn aandeel bekende voldaan te zijn, 
 belovende oversulks voorsr. hoff, welke op St. Petri 1761 aanvaard 
 sal kunnen werden, op een ordinaire verpondinge van 
 :-14-6 te wachten en wahren kommervrij en alle voor- 
 pligt (de verpondinge over ordiñ. 1754 incluis) daar vanaf 
 te doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 29 Novemb. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvang regtens is, Henrik Zikken 
 en Aulbert Willemsen voor het Erfhuijs van Jacomina 
 van Hierden, gewesen Huijsvrouw van Thijs Jansen, des be- 
 loofde Hermina van Hierden, Wed. van Andries van Asselt 
 Suster van voorñ. Jacomina van Hierden, en dus naaste 
 Erfgenaam ab intestato, en sig mede sterk makende 
 voor haar Broeder Eijbert van Hierden, woonagtig tot 
   Am   
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 Amsterdam, voor haar Suster Margaretha van Hierden 
 Wed. van Teunis van Dalfsen, woonende alhier, dan nog 
 voor Ariaantje van Hierden, in huijwlijk hebbende 
 Huijbert Stam, Dogter van wijlen Harmannus van 
 Hierden, woonende binnen Rotterdam, samentelijke 
 mede Erfgenamen ab intestato van voorsr. Jacomina 
 van Hierden, dese geseijde Burgen te vrijen  als erf- 
 huijs regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 2. Decemb. 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Bonen Schepenen compareerde Aalt van Gemen, 
 woonagtig tot Nijkerk en sig sterk makende voor sijn absente Sus- 
 ter Willemtje van Geemen, dewelke heeft geconstitueert en 
 magtig gemaakt, doende sulks kragt deses, den Procurator Ste- 
 phanus Tapper tot Arnhem, om bij den Hr. Mr. W.H. Toewater 
 als Landschrijver van Veluwen en Veluwen Zoom, ingevolge 
 den 4. art. in de ordonñ. op de testamentmaking in Veluwen, 
 in communi forme te doen registreren soodane testamen- 
 tair dispositie, als haarlieder Stijfvader wijlen Paulus 
 van der Vliert binnen Harderwijk voor de H.H. Jacob Schras- 
 sert en W. v. Holthe Schepenen aldaar heeft opgerigt op den 
 4. April 1732, als bij het originele testament te vernee- 
 men, daar omtrent alles te besorgen, doen en verrigten, ’t geen 
 den voorgemt. 4. art. sal koomen te vereijsschen, de jura daar 
 toe staande voldoen, en in ’t generaal alles te doen, wat den 
 Comparant of sijn voorñ. Suster soude kunnen, mogen of moe- 
 ten doen, met belofte van ratihabitie en indemnisatie onder 
 verband en submissie als regt is.  Actum 4. Dec. 1756. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Johan Bon, Oud Schepen 
 en Raad, medicinæ Doctor en Professor in s’ Hertogenbosch, 
 welcke verklaarde mits desen vriendelijk te versoeken, 
 voorts t’ authoriseren en te qualificeren onse mede 
 Raads Vrinden Mr. Arnold Pronck en Mr. Heribert van Wes- 
 tervelt sampt en ijder in ’t bijsonder om, wanneer het God 
 Almagtig behagen mogte sijn waarde Moeder Elisabeth 
 Ravens, Wed. wijlen sijn Vader Tileman Bon in leven Schol- 
 tis des Ampts Ermel, onverhooptelijk door de dood tot sig te 
 neemen, en hij Hr. Comparant sig tijde des gemelte sterfvals 
 niet binnen dese Stadt mogte præsent bevinden, sigh of te 
 saamen, of een ijder van Haar Ed. bij absentie of indispositie 
 van d’ ander in ’t bijsonder, in ’t sterfhuijs van sijn Moeder 
 voorñt. gelieven te begeven, vervolgens tot securiteijt 
 van den boedel en effecten aldaar bevindelijk, soodanige ordres 
 te stellen, als het best sullen oordelen, alle de sleutels 
 van kisten en kasten na sig te neemen, ’t zij met, ’t zij 
 sonder versegeling der effecten, soo als alsdan na vereijsch 
 van omstandigheden meest oorbaar sullen oordelen; 
   in  



131 
 

ORAH-153  1756 fol.067 
 
 in specie de nodige ordres tot de Begravenis met alle de 
 aankleven van dien te stellen, deselve na goedvinden te 
 reguleren, soo en in der voegen als met de staat en fatsoen van 
 de alsdan Overledene sullen vermeenen te behooren, ook omtrent 
 de huijshouding geduurende de absentie van hem Hr. Constit. 
 die voorsiening te doen en ordres te stellen als best sullen 
 oordelen; belovende hij Hr. Constit. van volkomende waarde 
 te sullen houden, all ’t geen bij Haar Heeren Geconstitd. ten 
 desen opsigte sampt of ijder in ’t bijsonder sal worden 
 verrigt, en Haar Ed. in alles schadeloos te sullen houden, ver- 
 soekende verders met alle eerbied de Heeren van den Gerigte 
 der Stadt Harderwijk de Heeren Geconstitueerdens in al 
 ’t gene voorsr. te mainteneren, en de intentie en authori- 
 satie van hem Constit. te laten executeren sonder bespie- 
 ring van ijmand anders.  In waarheijts oirkonde bij ons 
 getekent op den 16. Oct. 1756. 
                                             Registr. 5. Decemb. 1756. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Juffr. 
 Gerarda Francina van Voorst Wed., Boedelhouderse en Tug- 
 terse van wijlen Mr. Huijbert Martinus Bon, in leven 
 Scholtis des Ampts Ermelo, en heeft ter voldoeninge 
 aan deser Stadt willekeur, soodane Tugt als bij dispositie 
 van reciproque Tugt in dato den 30 Septemb. 1756 voor 
 Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Har- 
 derwijk gepasseert, door doode van haar voorñ. Eheman 
 op haan Comparante is vererft, verburgt met de persoon 
 van Frank van Voorst en Gerrit Buijtenhuijs, welke præsent 
 zijnde, die Burgtogt hebben op sig genomen en daar voor 
 verbonden haare personen en goederen, belovende dat sij 
 die Tugt goederen sal gebruijken en onderhouden als eene goede 
 huijsmoeder toe staat te doen en dat deselve bij exspiratie 
 der Tugt sullen gaan en keeren daar en soo sulks zal beho- 
 ren, des beloofde sij eerste Comparante dese hare voorñ. 
 Burgen dese Burgtogtshalven te vrijen als regt is.  Actum 
 deb 17 November 1756. 
  registr. 5 Decemb. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Apeldorn Schepenen compareerde Har- 
 men Aartsen Drost, in huijwlijk hebbende Petertje Heeres, 
 dewelke verklaarde bij dese ontfangen te hebben uijt han- 
 den van Adrianus van Bergen, eenige en universele Erfgenaam 
 van sijn Vrouw Zalr. Jannetje Jans Heeres, vermogens testa- 
 mentaire dispositie voor Notaris en Getuijgen binnen 
 Rotterdam op den 23 Julij 1740 gepasseert, een summa van 
 hondert Caroli guldens, aan des Comparants Vrouw voorñ. bij 
 geseijde dispositie door haar voornd. Moej gelegateert, be- 
 kennende kragte deses van die voorsr. hondert gulden af dat 
 legaat volkomen voldaan te zijn, belovende haar voorñ. 
 Oom daar noojt weden voor te sullen aanspeken, met re- 
 nuntiatie van alle regt en prætensie, welcke hij Compart. 
 naamens sijn voorñ. Vrouw op dat voorsr. legaat nu of ten 
 eeuwigen dage mogte hebben of competeren.  Actum d. 6 Dec. 1756. 
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 Voor Pronck en Pannekoek Schepenen loofden en wierden Bur- 
 gen als voorvank regt is, Peter Beertsen Smit en Bastiaan 
 Olofsen voor het Erfhuijs van Olof Olofsen, des beloofden 
 Beert Olofsen, Elisabeth Olofsen, sig sterk makende  
 voor Hendrikje Olofsen, Olof Olofsen en David Smit en 
 Hendrik Smit, als aangestelde Voogden bij de Magistraat 
 over Peter Olofsen, onmundige Soon van Olof Olofsen 
 en Annetje Smits in leven Echteld., te saam kinderen 
 en Erfgenamen van Olof Olofsen bij wijlen Annetje 
 Smit voorñ. in Ehe verwekt, die voorsr. Burgen pro 
 portionibus te vrijen als Erfhuijs regt is.  Actum den 8. 
 Decemb. 1756. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepene loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Peter Claassen en Eijbert 
 Claassen voor het Erfhuijs van Geertruij Bessems Wed. van 
 wijlen Stephen Cirkel, des beloofden Hendrik Cirkel, Jan 
 Cirkel, sig sterkmakende voor Leendert van Poor, in huijw- 
 lijk hebbende Theodora Cirkel, Willem Pruijs, in huijw- 
 lijk hebbende Johanna Cirkel, en Hendrik van der Hoef 
 in huijwlijk hebbende Wilmina Cirkel, saamentelijke 
 Kinderen en Erfgenamen van wijlen Wed. Cirkel voorsr., 
 die voorñ. Burgen te vrijen als Erfhuijsregt is.  Actum 
 9. Decemb. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks regt is, Evert Menno en Aart 
 van Wanrode voor ’t Erfhuijs van Juffr. Elisabeth Ravens 
 Wed. wijlen d’ Hr. Tileman Bon, in leven Scholtis van Ermel, 
 des beloofde d’ Hr. Johannes Bon, Oud Schepen en Raad, 
 medicinæ Doctor en Professor in s’ Bosch als Erfgenaam, 
 voorñ. Burgen des wegen te vrijen en t’ indemniseren. 
 In oirkonde dese bij ons getekent den 16. Decemb. 1756. 
 
 
 Voor de Meestrer en Boonen Schepenen compareerden 
 Eijbert Heren en Garretje Teunis Eheluid., dewelke be- 
 kennen verkoft te hebben en dienvolgens te cederen en 
 transporteren aan den Oud Burgermeester Henr. Boonen 
 en Vrouwe Hendrina Ravensberg Eheld. een Hoff voor de 
 Stadt leggende, waarvan aan de eene kant gelegen is 
 de Hof van Willem Blauw en aan de andere sijde de Hof 
 van Peter Karssen, doende in ordinaris verponding 6 st. 
 14 penn., dat voor een summa van twee hondert Caroli 
 guld. ad 20 stuijv. ’t stuk vrijgeld, van welke koopspenn. 
 Comparanten bekennen volkomen voldaan en betaalt te 
 zijn, dies beloven Compten. deselve Hof te wagten en te 
 wahren en alle voorpligt daar van aftedoen tot de ordi- 
 naris verponding 1755 incluijs, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum 16. Decemb. 1756. 
 
 
 Voor Pronck en De Meester Schepenen compareerde Dr. 
 Willem Botter Heurt en verklaarde voor aff sig te voegen 
 met, en soo veel nodig te intervenieren voor, Henrik Bes- 
 selsen wegens soodaene proceduire, als den Momber deser 
 Landschap bij Request van Citatie in dato den 13. Aug. laatstleden 
   te   
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 tegens gem. H. Besselsen, gewesen Bruijker en Bouwman van 
 2 campjes land onder Ermelo aan den Compart. toebehorende, in cas 
 van prætens spolie voor den Hove Provinciaal van Gelderlant 
 heeft geentameert, en waar van den dag regtens op den 6. Ja- 
 nuar. 1757 is vastgestelt, als mede tot voldoening aan de ge- 
 eijschte cautie pro futuro judicato sig te stellen tot 
 Borge voor het aanstaande gewijsde in die gem. saake, ten 
 dien eijnde verbindende sijn persoon en goederen, soo gerede 
 als ongerede, om daar aan in cas van onvermoedelijke succum- 
 be het gewijsde naa behooren sal kunnen verhaalt wor- 
 den, onder renuntiatie van alle exceptien. 
 Voorts compareerde mede de bovengem. Henrik Besselsen en 
 verklaarden beijde de Comparten. in amplissima et optima ju- 
 ris forma ter constitueren en volmagt te maken, doende sulks 
 kragt deses, den Heer Mr. A. Ardesch, Sectrataris der Stadt 
 Arnhem en Advocaat voor den Hove Provinciael van Gelder- 
 lant, ten eijnde de voorgem. ’s Hoves procedure naamens de 
 Comparten., den eerste als Gevoegde en intervenient en de laatste 
 als Gedaagde, waar te neemen en der Compen. plaatse te vertreden, 
 alle termijnen rechtens te respicieren en voorts generaliter 
 dien aangaande te doen en te laeten geschieden, ’t geen de 
 nature en nooddruft der saake eenigsints moge requi- 
 reren en sij Compen., selfs præsent zijnde, soude kunnen mogen 
 off moeten doen, cum potestate substituendi, onder belofte 
 van ratihabitie en indemnisatie, cæterisque clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, onder gelijk verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum den 18. Decemb. 1756. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compareerde 
 André Stolte, Mr. Chirurgijn binnen dese Stadt in qualiteijt 
 als gemagtigde door Juffr. Maria Stendse Wed. van den Heer 
 Wessel van Kasteren, in leven Contravolleur van de Convoijen 
 en Licenten, vermogens volmagt d.d. 2 Decemb. 1756 voor de Hee- 
 ren Jacob van Dam en Henrik van Slijpe, Schepenen in Gorin- 
 chem gepasseert, deselve aan ons vertoont, gesien en na lecture 
 bevonden sulks te behelsen, dewelke in sijn vooraangetogen 
 qualiteijt cedeert en transporteert in een vast en stedigen 
 erfkoop aan Dº. Johannes van Bommel, Predikant van ‘t 
 Schependom, en Geertruij Dijkgraaff Ehelieden en haare 
 Erven, een Hoff met des selfs getimmer gelegen aan de 
 steeg bij het Postpaard, naast den Heer Burgermr. W.J. van 
 Westevelt ter eenre en Mevrouw de Wed. van wijlen den 
 Heer Burgermr. Geltsaijer ter andere sijde, doende in ordinaris 
 verponding behalven de Stadts stuijvers. . . . . . . . voor een 
 summa van twee hondert Caroli guldens, waar van den  
 Compart. naamens sijne principalinne bekende voldaan te 
 zijn, en beloofde van harentwegen dien gemelten Hof en 
 getimmer te wagten en wahren commervrij en allen voor- 
 pligt, tot de verponding 1754 incluijs aftedoen, als erf- 
 koopregt is, verbindende ten dien eijnde sijnes principa- 
 linnes goederen ten bedwang en submissie als na regten. 
 Actum 18. Decemb. 1756. 
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Geregistr. ten Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerden 
nieuwen Prothoc. Geurt Henriksen en Hilletje Hartgers Echteld- dewelke 
Rubr. Hierden bekenden voor haar en haare Erven wegens opgenomen 
 en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve van 
 den Heer Johan Craemer, Muntmr. van de Provinciale 
 Munte in Gelderland binnen dese Stadt, een summa 
 van vier hondert Caroli guldens, ten eijnde om onder 
 anderen daar mede afteleggen soodane twee hondert 
 gulden als Reijer Willemsen, in Huijwlijk hebbende 
 Henrikje Hendriks, voormaals getrouwt geweest met 
 wijlen Geurt Arntsen, van dese Comparanten te preten- 
 deren heeft volgens obligatie d.d. 3 Jan. 1738, gevestigd 
 in haarlieder Erfje hier onder benoemt, voor welcke 
 vierhondert gulden de Compartn. beloofden jaarlijks op 
 den verschijndag (die heden over een jaar d’eerste sal zijn) 
 te betalen een rente van vier gelijke guldens van ijder 
 hondert, waar mede sij sullen continueren tot d’effective 
 aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag sal kun- 
 nen geschieden, mits een halv jaar te vooren van d’een 
 of andere sijde opgeeijscht of opgeseijt zijnde; Tot se- 
 curiteijt van dit voorsr. capitaal, renten en kosten ver- 
 bonden de Compartn. in cas van wanbetaling in specie 
 haar erfje en goedje genaamt ’t Kluentje, met des- 
 selfs huijs en verder getimmer en onderhorig land, soo als 
 het selve kennelijk gelegen is in Hierden, naast het 
 erve van den Heer Br. Willem Johan van Westervelt 
 en bij haarselven bewoont werd, voorts bij insufficience 
 alle haar andere gerede en ongerede goederen, met 
 renuntiatie van alle exceptien, sonderling van onge- 
 telden gelde, waarvan sij onderrigt waaren.   Actum den 
 24 Decemb. 1756  
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compa- 
 reerde den Heer Johannes Bon, Oud Schepen en Raad, 
 Medicinæ Doctor en Professor in ’s  Hertogen Bosch, 
 te kennen gevende, dat der Comparts. Moeder Juffr. 
 Elisabeth Ravens, in leven Wed. van wijlen den 
 Hr. Tileman Bon, in leven Scholt des Ampts Ermelo, 
 kort voor haar overlijden als Erfgenaam ab intestato 
 van wijlen haar Soon Mr. H.M. Bon, in leven Scholt 
 van Ermelo, met Juffr. Gerharda Francina van Voorst, 
 Wed., Boedelhoudersche en Getugtigde van wijlen 
 haar voorñ. Soon, t’ saam en ijder in ’t bijsonder voor Bur- 
 germeester en Schepenen ende Raad der Stadt Har- 
 derwijk op den 20 Novemb. 1756 (zijnde deselve aan 
 ons vertoont) hebben gepasseert een acte, waarbij 
 sij, geassisteert met wijlen onsen meden RaadsVrind 
 den Hr. Mr. Arnold Pronck, hebben geconstitueert  
   en  
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 en magtig gemaakt den Heer Frank van Voorst, Scholt 
 en Ontfanger des Ampts Ermelo, om naamens haar den boe- 
 del en nalatenschap van den bovengemelten Mr. H.M. Bon 
 te redden en daar omtrent te doen ’t geen breeder in dien 
 gemelte acte werd gespecificeert quo relatio. 
 Dat den Heer Compt.,als eenige en universele Erfgenaam 
 van wijlen sijn Moeder voornt. en uijt dien hoofde Erfge- 
 naam ab intestato van wijlen sijn boven gemelten Broe- 
 der den Heer H.M. Bon verklaart, die voorsr. acte van 
 constitutie te lauderen, approberen en sig volkoment- 
 lijk daar mede te confirmeren, willende mits desen 
 vertreden de plaats van sijn overleden Moeder voorsr. 
  (in plaats van sijn Moeders naam) 
 en gehouden werden als of des Compts. naam \/ in die 
 voorsr. acte geinsereert waare, deselve mits desen op 
 het allerkragtigst inhærerende en aan gemelten 
 Heer Franck van Voorst de magt gevende, om sijn voor- 
 gemelte Broeders nalatenschap te redden en daar- 
 omtrent tam in specialibus quam generalibus te doen 
 en te verrigten, als breder bij die voorsr. acte staat uijt- 
 gedrukt, waar toe den Compt. sig kortheijts halven 
 refereert, en wil gehouden hebben, als of in dese ver- 
 botenes geinsereert waare, geevende den Geconstd. de 
 magt van substitutie, met belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie, onder verband en submissie als na 
 regten.   Actum 23. Decemb. 1756. 
 
 
 Voor Schrassert en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Bessel Gerritsen, toekomende Bruijdegom ter eenre 
 ende Magteld Peters, toekomende Bruijd ter andere 
 sijde, en verklaarden te samen een echt en wettig hu- 
 welijk te hebben beraamt en in te gaan op volgende 
 conditien. 
 Dat parthijen Conthoralen ten wedersijden tot stuijr des 
 Huijwlijks aanbrengen alle haare gerede en ongerede 
 goederen die sij thans hebben of namaals nog ver- 
 krijgen mogen, van welke goederen in alle gevallen de 
 volkomene gemeenschap plaats sal hebben; 
 Dat bij het overlijden van een van beijde deser Conthora- 
 len, ’t zij er alsdan kind of kinderen uijt dit Huijwlijk 
 voor handen waaren ofte niet, alsdan den ganschen 
 Boedel ’t zij linnen, wullen, silver, goud, gelt, bouw- 
 mans gereedschap en verdere gerede en ongerede 
 goederen, niets uijtgesondert, soo als die dan bevonden 
 sal worden, sal vererven en versterven op den Langst- 
 levende, ten effecte om bij de langstlevende in alle 
 gevallen eeuwiglijk en erflijk in eijgedom beseten 
 te worden. Eijndelijk reserveren parthijen sig de magt 
 om malkanderen nader te mogen beneficieren, soo verre 
   haar   
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 haar de Wett enigsints mogt permitteren. 
 T’ oirkonde is dese bij ons Schepenen getekent den 
 9 Julij 1756. 
                                               Regist. den 27 Decemb. 1756. 
 
 
 Voor H. van Weestervelt en Oosterbaan Schepenen 
 compareerde den Heer Anthonij van Westervelt, 
 welke bekende in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert, 
 doende sulks kragt deses, aan en ten erflijken be- 
 hoeve van Gerrit Henriksen den Besten en Aaltje 
 Tijmens Echteld. een camp lands in Hierden, waar op 
 voor desen een huijsje gestaan heeft onder de naam 
 van Lubbert Jansens Hofstede bekent, schietende 
 langs de weg van de Weijtgrave, de hof van de Wed. van Hen- 
 rik Petersen, aan de Westsijde langs Cooperen land, en de Vaeren 
 thans bij Reint Lubbertsen in pagt gebruijkt wordende, 
 voor een summa van tweehondert en tachtig guldens vrij- 
 gelt, welke penningen reeds zijn voldaan en betaalt, zijnde 
 beswaart met een ordinaris verponding van 1-11-14 en ver- 
 ders met sijn lusten en lasten, belovende voors. Lubbert 
 Jansen Hofstede te wagten en wahren commervrij en 
 alle voorpligt (mede de ord. verpond. 1755) daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband  van desselfs persoon en 
 goederen, alleenlijk sig hiervan reserverende de grond 
 en Boomen daarbij langs op de weg staande, welke met 
 de andere sullen verblijven aan den Huijse Essenburg, 
 sonder sig te bekroedigen met eenige last hoe genaamt. 
 Actum d. 31. Decemb. 1756. 
 
 
                    Lectum et recognitum  
                    den 4. Febr. 1757. 
 
 
Geprothocoll. ten nieuw Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
prothoc. Rub. Schoen- reerden Cornelis Claver en Jannetje Alberts Echteld., welke 
makers straat en Ho- bekenden voor haar en haare Erven wegens opgenomen en 
ven  ter leen ontfangen penñ. opregt en deugdelijk schuldig 
 te wesen aan en ten erflijken behoeve van den Heer 
 Johan Craemer, Muntmeester der Provinciale Gelder- 
 sche Munte alhier, eene summa van twee hondert 
 Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, waar voor de Comptn. 
 beloofden te betalen een jaarlijkse Rente van vier 
 gelijke guld. van ijder hondert, sullende daarin conti- 
 nueren tot d’ effective aflossche toe, die alle jaar 
 op de verschijndag (welker eerste heden over een jaar 
 wesen sal) sal kunnen geschieden, mits een halv jaar 
 te voore opgeeijscht of opgeseijt zijnde; tot securiteit 
   van 
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 van voorsr. capitaal, rente en kosten verbonden Cpmpartn. 
 haar huijs in de Schoenmakers Straat, naast Hermannus van 
 Munsters huijs ter eenre en dat van Dirk Spittaal ter andere 
 sijde, als mede haarlieder hof buijten de Luttekepoort, naast 
 den Hof van d’ Erfgeñ. van Maanen en tegensover den Hof van 
 den Coopman Jan Apeldorn, stellende tot een verdere waarschap 
 haar personen en goederen, in specie haar vaartuijg, zijnde  
 een Tjalck onder verband en submissie als na regten, met de- 
 nuntiatie van alle exceptien in specie van ongetelden 
 gelde, daar van Compartn. naa genoegen zijn geinformeert. 
 Actum den 4. Januar. 1757. 
 
 
Geprothocolr. ten nieu- Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Gerrit 
wen prothocoll Rubr. Henriksen en Aaltje Tijmons Echteldn., welke bekenden voor 
Hierden. haar en haare Erven opregt en deugdelijk schuldig te we- 
 sen wegens ter leen ontfangen penningen aan en ten erf- 
 lijken behoeve van Cornelis Timmer en Maria Ossenberg 
 Echteld. eene summa van twee hondert en vijftig Caroli guls. 
 ad 20 stuijvers ’t stuk, waar voor Compen. beloofden jaarlijks 
 aan rente te sullen betalen vier gelijke guldens van ijder hon- 
 dert, en daar in te continueren tot de aflosse toe, die alle jaar op 
 den verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) sal kunnen 
 geschieden, mits een vierdeel jaars te vooren opgeseijt of op- 
 geeijscht zijnde. Tot securiteit van voorsr. capitaal, renten 
 en kosten verbonden Compen. in specie vijf schepel saaijland 
 gelegen in Hierden, aan de sijde van de Hooge Vaaren, zijnde 
 Stadtsland en wel ten Noorden, Westwaarts de Wede. van Peter 
 Henriksen, Oostwaarts de gemene weg, en Suijdwaarts Beert 
 Lubbertsen, op den 31 Dec. 1756 gekogt van den Heer Oud Br. 
 van Westervelt en bekent onder de naam Lubbert 
 Jansens Hofstede, stellende verder tot een whaarschap haar 
 personen en goederen ten submissie als na regten, met re- 
 nunciatie van d’ exceptie van ongetelden gelde en andere 
 dese contrarierende.   Actum 9. Januar. 1757. 
 
 
Geprotocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerden Harmannus van Munster 
nieuwen protoc. en Anna Geertruij Huijsmans Egteld. tut. marit., dewelke beken- 
Rub. Wullewevers den voor haar en haaren Erven opregt en deugdelijk schuldig te 
en Schoenmakers zijn aan Dr. Henrik Johan Schrassert en den Heer Georgius 
straat  en Hoven             Angelicus Jacobus Markloff en Vrouwe Antonetta Schrassert Egteld. 
 en haaren Erven, een summa van tweehondert guldens, pro- 
 cederende wegens een obligatie ad 500 glns. door Comparen 
 op den 24 September 1754 van wijlen den Heer en Mr. Johan 
 Schrassert ter leen opgenomen, en welke obligatie ad 500 
 gls. aan voorñ. Dr. H.J. Schrassert en den Hr. G.A.J. Mark- 
 loff en Vrouwe Antonetta Schrassert als mede Erfgenamen 
 van wijlen voorñ. Hr. en Mr. Johan Schrassert bij verdeilinge 
 der selver obligatien is ten lote gevallen, en op welke 
 obligatie ad vijff hondert guldens een summa van drie 
 honderd Caroli guldens nevens de verschulde renten op dato 
  deses door Comparantn is afgelegt en waarmede dan die 
   ob  
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 obligatie ad vijff hondert gulden gedodet werd), van welke 
 summa van twee hondert guldens Comparanten beloofden aan 
 Renthefferen jaarliks en alle jaaren op den verschijndag, waar  
 van heden over een jaar de eerste sal zijn, promptelijk te 
 sullen betalen een jaarlikse rente van vier gelijke guldens 
 van ijder hondert, en daar in tot de finale aflosse toe 
 te continueren, die alle jaar op den verschijndag sal  
 mogen geschieden, mits een vierdeel jaars van de eene 
 of andere sijde bevorens gedenuntieert zijnde, voor welk 
 capitaal ad twee hondert guldens en de daar op te verlo- 
 pene renten, mitsgaders in cas van onverhoopte wanbe- 
 taalinge daar op te vallene kosten, sij Comparanten 
 verbinden generalijk alle haare gerede en ongerede 
 goederen en tot een speciaal onderpand stelden haar 
 Huijs met desselfs ap en dependentie, staande alhier 
 ter stede in de Wullewevers-Straate naast ’t huijs 
 van Jan Both van Luijk, thans bij haar selven bewoont 
 werdende, als mede haar huijs staande in de Schoenmakers 
 Straate naast het huijs van Adam van Luijk, en haar 
 hof gelegen voor dese Stadt aan de oude molen tussen 
 den hof van Adam van Luijk ter eenre en Dr. J.C. Huijs- 
 man ter andere sijde,  alles onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk den 14. Jan. 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparan- 
 ten, welcke bekenden voor haar en haare Erven in ee- 
 nen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en  
 al nu kragt deses te cederen en transporteren aan den 
 Heer Georgius Angelicus Jacobus Markloff, Lieute- 
 nant van de Cavallerie ten dienste van den Staat 
 der Vereenigde Nederlanden, en Vrouwe Antonetta 
 Schrassert Egteldn. en haaren Erven, een Hof gelegen 
 voor dese Stadt tegen over de vier Campen, naast den Hof 
 van Mevrouw de Wede. Geltsaeijer ter eenre en Henrik 
 Timmer ter andere zijden, doende in ord. jaarlijkse verpond. 
 1-1-4, en sulks voor een summa van hondert en thien 
 guldens, daar van Comparanten bekenden ten vollen 
 voldaan te zijn. Belovende mitsdien voorsr. Hoff te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 verpond. over 1756 daar van aftedoen als erfkoops regt 
 is, alles onder verband en submissie als na regten. 
 Actum eod. die. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Boonen Schepenen loofden en wier- 
 den Burgen als voorvankregt is, Wouter Evertsen en Beert 
   Hen  
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 Hendriksen voor ’t Erfhuijs van Aaltje Gerrits Wed. van 
 Gerrit Lubbertsen, des beloofde Jacob Elbertsen, getrouwt  
 aan Maritje Lubberts, Beert Dirksen, getrouwt aanDirkje 
 Lubberts, en Gerrit Lubbertsen, sig sterkmakende voor Peter 
 Lubbertsen, en Aaltje Lubberts, onmundige Dogter van Lub- 
 bert Gerritsen en Maritje Cornelis in leven Echteld. ge- 
 samentlijk kindskinderen en naaste Erfgenamen ab intestato 
 van wijlen Aaltje Gerrits haar Grootmoeder voorsr , die 
 voorñ. Burgen te vrijen als Erfhuijs regt is.   Actum 15 Jan. 
 1757. 
 
 
 Voor De Meester en Apeldorn Schepenen compareerde 
 Dr. David Pennink en verklaarde sijne uijterste wille 
 en begeerte te zijn, dat bij sijn overlijden sijn Dogter 
 Alida Pennink uijt sijn nalatenschap sal vooruijt trek- 
 ken een duijsent guldens, of de waarde van dien, en dan  
 verder met sijn Soon Dr. Arnold Pennink den overigen 
 boedel egalijk doordeijlen. Zulks om hiermede eenigsints 
 te compenseren het geene hem sijnen Soon boven sijn 
 Dogter tot sijne studien, promotie en separate woninge 
 tot Haarlem heeft gekost, mitgaders ook uit consideratie 
 van de goede waarneminge sijner Huijshoudinge door 
 sijn Dogter gepleegt. Gebiedende sijnen Soon dese sijne wille 
 gehoorsaemlijk na te koomen en desen in de beste for- 
 me laeten effect sorteren.  Oirkond onser betekening 
 en besegeling.  Actum Harderwijck den 23. Meij 1750. was 
 getekent en gesegult. 
                                               Registr. d. 20 Januar. 1757.  
 
 
Gregistr. ten nieuwe Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jan Wil- 
Prothocoll. Rubr. lemsen en Jannetje Lamberts Echteld., welke bekenden 
Hoge Straat en voor haar en haare Erven wegens opgenomen en ter leen 
Hoven ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
 weesen aan en ten erfelijken behoeve van den Heer 
 Johan Cramer, Muntmeester van de Provinciale Gelder- 
 sche Munte alhier, eene summa van twee hondert 
 Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, waar voor sij beloofden 
 jaarlijks te sulen betalen een rente van agt gelijke 
 guldens en daar in te continueren tot d’aflossche toe, die 
 alle jaar op den verschijndag (heden over een jaar de eerste) 
 sal kunnen geschieden, mits een halv jaar bevorens van 
 d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbonden 
 Comparanten in specie haar huijs, soo en als sij hetselve be- 
 woonen, staande hier ter Stede in de Hoge Straat tussen 
 het huijs van Marten Vermeer en dat van Cornelis van 
 der Veen, mitsgaders haarlieder hof buijten de groote poort 
 naast den hof van Willem Teunissen ter eenre en den  
   hof  
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 hof van ’t Kinderhuijs ter andere sijde, stellende tot verdere 
 wahrschap haar personen en goederen ten bedwang en sub- 
 missie als na regten, met renuntiatie van alle exceptien 
 desen contrarierende, in sonderheijt van ongetelden gelde. Ac- 
 tum Harderwijk den 28 Januar. 1757. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareer- 
 den Mr. Henrik Johan Schrassert en Mr. Henrik Johan Ardesch, 
 in qualiteijt als Executeurs testamentair va den nagela- 
 ten boedel van Wijlen den Heer en Mr. Johan Schrassert, inge- 
 volge acte van Executeurschap door wijlen voorñ. Heer en Mr. 
  Johan Schrassert op den 29. Augus. 1754 voor Schepenen deser Stadt 
 gepasseert, aan ons vertoont, bij ons gelesen en bevonden 
 de kragt en magt een Executeur naa regten compe- 
 terende te behelsen, dewelke verklaarden in haare voorñ. 
 qualiteijt op den 7 Meij 1756 in ’t openbaar te hebben 
 verkoft en alnu kragt en mits desen te cederen en 
 transporteren aan Evert Gosensen en Aaltje Eggen 
 Echteld. en haare Erven, een Camp Saaijlands, gelegen 
 aan de Lage Sijpel naast het land van den Heer van 
 Westervelt ter eenre en Cornelis Conink ter andere sijde, 
 bij Loge Reijerts in pagt gebruijkt werdende, doende 
 in ordinar. verpond. 3-3-12 en sulks voor een summa 
 van seshondert een en seventig guldens, daar van 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn 
 Aan Heijmerik Jan Bosch en Martha Olthuijsen 
 Echteld. en haaren Erven, een Camp lands gelegen naast 
 de Burger-Weesen van Harderwijk ter eenre en de 
 Weduwe van Jan Stant ter andere sijden, bij Loge Ste- 
 vens in pagt gebruijkt werdende, doende in ord. verpond. 
 2-2-8, en sulks voor een summa van een duijsent 
 drie hondert twee en tagtig guldens, daar van Compa- 
 ranten bekenden voldaan te zijn. 
 Aan Mr. Henrik Johan Schrassert en sijnen Erven een 
 Camp lands de Spiering Camp genaamt, gelegen ten Wes- 
 ten aan de Enge Steeg, ten Oosten aan ’t land van de 
 Burger Weesen der Stadt Harderwijk, bij Bastiaan 
 Olofsen in pagt gebruijkt werdende, doende in ord. verpon. 
 4-15-10 en geevende een Thins aan de Rekenkamer 
 van 8 st. 12 penñ., en sulks voor een summa van een duijsent 
 twee hondert negen en twintig guldens, daar van Comparan- 
 ten bekenden voldaan te zijn. Belovende mitsdien voorsr. 
 parcelen ten allen tijden te wachten en wahren kommer- 
 vrij en allen voorpligt, de verpond. tot over den jaare 
 1755 en den Thins mede over den jaare 1756 aftedoen inclu- 
 sive, als erfkoops recht is, onder verband van ons Compartn. 
   en  
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 en verdere Erfgenamen personen en goederen, met submissie 
 ter judicature van allen Heeren Hoven, Rigteren en Gerig- 
 ten en renuntiatie van alle exceptien, sullende de pagten 
 van Petri 1757 aflopen tot profijte van Kooperen, mits den Pagte- 
 ren en Gebruijkeren haare pagtjaaren, die op Petri 1759 staan 
 t’ exspireren, uijthoudende.   Actum Harderwijk den 4. Febr. 1757. 
 
 
Geprothocolleert Voor Schrassert en De Wolff Schepenen compareerde Steventje 
ten nieuw. prothoc. Vliere Wede. van Ellard Aartsen, welke bekende voor haar 
Rubr. Hoven. en haare Erven opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
 aan en ten erfelijken behoeve van den Heer Johan Craemer, 
 Muntmeesrer van de Provinciale Geldersche Munte binnen 
 dese Stadt, eene summa van twee hondert Caroli guldens 
 ad 20 st. ’t stuk, waar voor sij beloofde jaarlijks te sullen 
 betalen een rente van vijf gelijke guldens van ijder hon- 
 dert, dog de rente op den verschijndag (heden over een jaar 
 de eerste) betalende, alsdan met vier gelijke guldens 
 sal kunnen volstaan, waar in sij van jaar tot jaar sal 
 continueren tot de restitutie toe, welke jaarlijks op den 
 verschijndag sal kunnn geschieden, mits een halvjaar 
 bevorens van d’ een of andere sijde gedenuntieert werde. 
 Stellende voor capitaal en renten en kosten tot een speciaal 
 onderpand haar hof buijten de Smeepoort in de Touw- 
 baan gelegen, tussen den Hof van Lubbertus Bunskerken 
 ter eenre en die van Jan Aartsens Dogter aan Dº. Hessun- 
 sius getrouwt, ter andere sijde, en verbindende tot een 
 verdere wahrschap haar persoon en goederen ten bedwang 
 en submissie als na regten, met renuntiatie van alle 
 exceptien, in ’t bijsonder van ongetelden gelde.   Actum 15 
 Febr. 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen loof- 
 den een wierden Burgen als voorvanks regt is, Heribert 
 Cornelis van de Graaff en Dirk Engelen voor het Erfhuijs 
 van wijlen onsen mede Raads Vrind den Heer en Mr. 
 Arnold Pronck; des beloofde den Heer en Mr. Gerhard 
 Pronck, Secretaris van de Rekencamer in Gelderland, 
 als Volmagtiger van sijn Ed. Grootvader den Heer en 
 Mr. Gerhard Pronck, eenig en universeel Erfgenaam 
 van wijlen sijnen Soon voornt., vermogens acte van volmagt 
 de dato den 13 Jan. 1757, voor den WelEd. Hove van Gelder. 
 lant gepasseert, aan ons vertoont en gesien sulks te 
 behelsen, die voorsr. Burgen te vrijen als Erfhuijs 
 regt is, verbindende ten dien eijnde sijnen Proncipaals 
 persoon en goederen ten bedwang en submissie als na 
 regten.  Actum Harderwijck den 19 Febr. 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Gerrit Lubbertsen en Aaltje Croesen Eheldn. en  
   ver  
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 verklaren in eenen vasten en steedigen Erfkoop op den 
 29 Decemb. 1755 publijk te hebben verkoft, en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan en ten  
 behoeve van Aart Roest en Woutertjen Willems Echtl. 
 ende haare Erven, een huijs staande op de hoek 
 van de Oosterwijk naast der Comparanten behuijsing 
 ter eenre en de schuur van Gerrit Buijtenhuijs ter 
 andere sijde, ende sulks voor een summa van een 
 hondert en vijftig Caroli guldens, daar van de Comparanten 
 bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. 
 huijs op een ordinaris verpondinge van drie gl. te 
 wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt 
 (de verpondingen over ordin. 1754 en het heerstedegeld 
 tot ultº. Junij 1756 incluis) daar van aftedoen als erf- 
 koops regt is, onder verband en submissie als na reg- 
 ten.   Actum den 17 Feb. 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
 en verklaarden in eenen vast en stedigen erfkoop op den 
 24 Decemb. 1755 publijk te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren aan Martinus van Vasten- 
 houw en Maria Hendriks Echteld. en haare Erven, een hoff 
 gelegen buijten deser Stadts Groote poort, alwaar Oostwaarts de ge- 
 meine wegh, Westwaarts den hoff van den Heer Major 
 van Holthe, Zuijdwaarts die van de Wed. van Gerrit 
 Poel en Noordwaarts deser Stads gragt aangelant zijn, 
 ende sulks voor een summa van drie en sestig gulden, 
 daar van de Comparanten bekenden voldaan te zijn; Belo- 
 vende over sulks voorsr. hoff op een jaarlijkse ordinaire 
 verpondinge van 1-7-8 en een uijtgang aan ’t Rentampt 
 der Cloostergoederen onder Harderwijk van :-12-:, te wag- 
 ten en wahren kommervrij en alle voorpligt (de ver- 
 ponding over ordinar. 1754 en den uijtgang over 1754 incluijs) 
 daar van aftedoen, als erkoopsregt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum den 17 Febr. 1757. 
 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden 
 Albert Hendriksen Hoefhamer en Gerritjen Hendriks 
 Echteldn. en verklaarden in eenen vasten en stedigen erf- 
 koop op den 7 Januar 1757 publijk te hebben verkoft 
 ende oversulks kragt deses te cederen en transporteren, aan 
 Cornelis Timmer en Maria Ossenberg Echteldn. ende haare 
 Erven, een huijs en plaatsje staande binnen dese Stadt 
 op de hoek van het Bongersteegje ter eenre en het 
 huijs van de Erfgen. van Huijbert Sluijk ter andere sijde, 
 soo als bij de Transportanten selfs bewoont werd; zullende 
 door de Kooperen op 1º. Maij 1757 aanvaard kunnen werden, 
   en  
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 ende sulks voor een summa van tweehondert en veertig guldens, 
 daar van de Comparanten ten vollen bekenden voldaan te zijn, be- 
 lovende over sulks voorsr. huijs, op een ordinaris jaarlijkse ver- 
 pondinge van f 4-5-: te wachten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt (de verponding over ordiñ. 1755 en het heer- 
 stede gelt tot ultº. Junij 1756 incluijs) daar van aftedoen als 
 erfcoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 17. Febr. 1757. 
 
 
 Wij Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harder- 
 wijck, doen kond en certificeren en verklaren in ende mits 
 desen, voor ons en onse Nakomelingen, dat wij met præalla- 
 bele toestemminge van onsen Geswooren Gemeente op 
 den 16 Decemb. 1755 in het openbaar verkoft hebben: 
 (: Voor de summa vanelfhondert vijf en sestig gulden en 
 thien stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuij- 
 ver op ijder gulden van de koopspenningen volgens de 
 voorwaarden van publijcque verkopinge verschult, wel- 
 ke penningen bij deser Stad Rentmeesteren ten over- 
 staan van den Secretaris, door ons volgens Resolutie 
 d.d. 4. Maart 1757 geauthoriseert, zijn ontfangen, en dien- 
 volgens wettelijk en wel in eenen vasten en eeuwigen Erf- 
 coop te cederen en transporteren, doende sulks kragt 
 deses, aan en ten erflijken behoeve van Wouter Jansen 
 en Jannetje Jacobs Echteldn. een Huijs, Schuur, Berg en twee 
 en een half mudde met ’t houtgewasch, kennelijk gele- 
 gen in Hierden, Oostws. Jan Arntsen, Zuijdws. de Steeg, Noordws. 
 Eijbert Engelenburg, Westws. Papen Erve, daar onder saam 
 gehoort hebbende en bij Kooperen meijerswijse ge- 
 bruijkt, lastende jaarlijks in d’ordinaris verponding, be- 
 halven de Stads stuijver f 3-:-8, voorts belast met thien 
 schepel rogge jaarlijks aan ’t Rentampt der Geestelijke 
 Goederen des Quarts. van Veluwen, zijn hiervan nooijt thiend 
 gegeven. 
 (: Voor de summa van vijfhondert en dertig gulden 
 en ses stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuijver 
 op ijder gulden van de koopspenñ. volgens de voorwaarden 
 van publijcque verkopingen verschult, welcke penningen 
 bij deser Stad Rentmeesteren ten overstaan van de Secre- 
 taris, door ons volgens resolutie d.d.4. Maart 1757 geautho- 
 riseert, zijn ontfangen en dienvolgens wettelijk en wel 
 in eenen vasten en eeuwigen erfkoop te cederen en trans- 
 porteren aan en ten eflijken behoeve  van Peter Hannis- 
 sen en Grietje Gerrits Echteld. een camp lands, kort bij Gre- 
 venhof, groot ongeveer een en een halve mud, met zijn holt- 
 gewasch, gelegen in Hierden, Oost en Westws. Grevenhof, 
 Zuijdws. d’ Erfgeñ. van den Oversten Erckelens en Noordws. Jan 
 Willems Peter, gehoort hebbende onder het Papen Erve, 
   daar  
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 daar van noijt Thiend is gegeven, dog lastende jaarlijks 
 in de Ordinar. verponding sonder de Stadsstuijver f 2-2-:. 
 (: Voor de summa van hondert drie en tagtig gulden 
 en vijfthien stuijvers, hier onder gerekent en begrepen 
 een stuijver op ijder gulden van de koopspenningen, bij 
 deser Stadt Rentmeesteren ten overstaan van den Secre- 
 taris, door ons volgens Resolutie d.d.4.Maart 1757 ge- 
 authoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens wettelijk 
 en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop te cederen 
 en transporteren, doende sulks kragt deses, aan en 
 ten erflijken behoeve van Reijer Willemsen en Hen- 
 rikje Henriks Echteld., een campje op den Hoogen 
 Enck in Hierden, groot ongeveer drie schepel, ge- 
 legen Oostws. en Zuijdws. Oud Burgermr. Wolfsens Erfgeñ. ge- 
 hoort hebbende onder het Papen Erve, daar van nooijt 
 Thiend is gegeven, maar belast met een jaarlijkse 
 ordinaris verponding sonder de Stadstuijvers f 1-1-:. 
 (: Voor de summa van hondert ses en dertig gulden en thien 
 stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuijver 
 op ijder gulden van de koopspenningen, volgens de voorwaar- 
 den van publijcque verkopinge verschult, welke penñ. 
 bij deser Stad Rentmeesteren ten overstaan van den Sec- 
 retaris, door ons volgens resolutie d.d. 4 Maart 1757 
 gequalificeert, zijn ontfangen en dievolgens wette- 
 lijk en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 cederen en transporteren, doende sulks kragt deses, 
 aan en ten erflijken behoeve van Reijer Willemsen en 
 Henrikje Henriks Echteldn., een campje op den Hoogen 
 Enck in Hierden, groot ongeveer drie schepel, gele- 
 gen Oostws. de weg, Zuijdws. den Oud Br. van Wester- 
 velt, Noord en Westws. de Oud Br. Wolfsens Erfgeñ. ge- 
 hoort hebbende onder het Papen Erve, daarvan nooijt 
 Thiend is gegeven, maar belast met een jaarlijkse 
 ordinaris verponding sonder de Stadsstuijver f. 1-1-: 
 (: Voor de summa van hondert twee en sestig gulden en vijf- 
 thien stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een 
 stuijver op ijder gulden van de koopspenningen volgens 
 de voorwaarde van publijcque verkopinge verschult, 
 welcke penñ. bij deser Stad Rentmeesteren ten over- 
 staan van den Secretaris, door ons volgens resolutie 
 d.d. 4. Maart 1757 geauthoriseert, zijn ontfangen en dienvol- 
 gens wettelijk en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te cederen en transporteren, doende sulks kragt deses, aan  
    en  
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 en ten erflijken behoeve van Peter Jansen Wijnen en Petertje Peters 
 Echteld. een camp op den Enck in Hierden, groot ongeveer twee 
 schepel, gelegen Oost en Westws. den Oud. Br. van Westervelt, Zuijdws. 
 de Erfgeñ. van den Oversten Erckelens, Noordws. Reijnt Conink, ge- 
 hoort hebbende onder het Papen Erve, daar van nooijt Thiend is 
 gegeven, maar belast met een jaarlijkse verponding sonder de 
 Stads stuijver van f. :-14-: 
 (: Voor de summa van vijfhondert twee en veertig gulden en seven- 
 thien stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuijver op ijder 
 gulden van de koopspenningen, volgens de voorwaarde van publij- 
 ke verkopinge verschult, welke penningen bij deser Stadt 
 Rentmeesteren ten overstaan van den Secretaris, door ons 
 volgens resolutie d.d. 4. Maart 1757 geauthoriseert, zijn 
 ontfangen en dienvolgens wettelijk en wel in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te cederen en transporteren, doende sulks 
 kragt deses, aan en ten erflijken behoeve van Reijer Wil- 
 lemsen en Henrikje Henriks Echteld. een camp op den Enck 
 in Hierden, groot ongeveer een en een half mudde met  
 zijn holtgewasch, gelegen Oostw. Cornelis Conink, Zuijd 
 Noord en Westws. den Oub Br. van Westervelt, gehoort heb- 
 bende onder het Papen Erve, daar van noojt Thiend is ge- 
 geven, maar belast met een ordinaris jaarlijkse verpon- 
 ding sonder de Stadts stuijvers f 2-2-: 
 (: Voor de summa van vierhondert en twintig gulden, hier- 
 onder gerekent en begrepen een stuijver op ijder gulden 
 van de koopspenningen, volgens de voorwaarde van 
 publijke verkopinge verschult, welke penningen bij 
 deser Stadt Rentmeesteren ten overstaan van den Secre- 
 taris, door ons volgens resolutie d.d.4. Maart 1757 geau- 
 thoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens wettelijk 
 en wel in een vasten en stedigen erfkoop te cederen 
 en transporteren, doende sulks kragt deses, aan en ten 
 erflijken behoeve van Lubbert Gerritsen en Lubbertje Jans 
 Echteld. een camp in Hierden op de Duijnen, groot ongeveer 
 drie schepels, gelegen Oost en Westws. de weg, Zuijdws Cornelis 
 Conink en Noordws. R. Apeldorn, gehoort hebbende onder 
 het Papen Erve, daar van noojt Thiend is gegeven, maar 
 belast met een jaarlijkse ordinaris verponding sonder de 
 Stadts stuijvers f. 1-1-: 
 (: Voor de summa van acht en sestig gulden en vijf stuijvers, 
 hier onder gerekent en begrepen een stuijver op ijder gulden 
 van de koopspenningen, volgens de voorwaarde van 
 publijke verkopinge verschult, welcke penningen bij 
 deser Stadt Rentmeesteren ten overstaan van de Secretaris, 
 door ons volgens resolutie d.d. 4. Maart 1757 geauthoriseert, 
 zijn ontfangen en dienvolgens wettelijk en wel in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te cederen en transporteren, 
 doende sulks kragt deses, aan en ten eflijken behoeve 
 van Jan Bartsen en Reijntjen Jans Echteld., een camp in 
 Hierden op den Duijnen, groot ongeveer een schepel, gele- 
 gen Oostws. Peter Jansen, Zuijdws. Beert Jacobs kinderen, 
 Noordws. de Erfgeñ. van den Oversten Erckelens en Westws. de 
 weg, gehoort hebbende onder het Papen Erve, daar van 
 nooijt Thiend is gegeven, maar belast met een jaarlijkse 
 ordinaris verponding sonder de Stadts stuijver f. :-7-: 
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 (: Voor de summa van acht en seventig gulden en vijfthien 
 stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuijver 
 op ijder gulden van de koopspenningen volgens voor- 
 waarde van publijke verkoping verschult, welke pen- 
 ningen bij deser Stadt Rentmeestn. ten overstaan van 
 den Secretaris, door ons volgens resolutie d.d. 4. Maart 
 1757 geauthoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens wet- 
 telijk en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 cederen en transporteren, doende sulks kragt deses, 
 aan en ten erflijken behoeve van Wouter Jansen en Jan- 
 netje Jacobs Echteld. twee  campjes, beijde gelegen 
 in Hierden aan de Elsweg, welker een groot in onge- 
 veer een half schepel, met een heggetje aan de weg, Oostws. 
 Henrik Stoffelsen, Zuijdws. den Elsweg, Noordws. Peter Karssen, 
 Westws. het heggetje, ende het andere groot ongeveer een 
 half schepel, gelegen Zuijdws. en Noordws. den Elsweg, 
 Oostws. den koper en Westws. Lubbert Gerritsen, t’saam 
 gehoort hebbende onder ’t Papen Erve, daar van nooijt 
 Thiend gegeven is, maar belast met een jaarlijkse 
 ordinaris verponding sonder de Stads stuijver f. :-10-: 
 (: Voor de summa van drie hondert drie en negentig gulden 
 en vijfthien stuijvers, hier onder gerekent en begrepen 
 een stuijver op ijder gulden van de koopspenningen 
 volgens de voorwaarde van publijke verkopinge ver- 
 schult, welke penningen bij deser Stad Rentmeesteren 
 ten overstaan van den Secretaris, door ons volgens reso- 
 lutie d.d. 4. Maart 157 geauthoriseert, zijn ontfangen 
 en dienvolgens wettelijk en wel in eenen vaste en 
 stedigen erfkoop de cederen en transporteren, doende 
 sulks kragt deses, aan en ten erflijken behoeve van 
 Jan Arntsen en Engeltje Beerts Echteldn., een camp ge- 
 naamt den Vlasakker, groot ongeveer een mudde 
 gesaeij, gelegen in Hierden, Oostws. Wouter Jansen, Zuijdws. 
 den Oud Br. van Westervelt, Noorws. Lubbert Gerritsen 
 en Westws. Jan Wittop, gehoort hebbende onder het 
 Papen Erve, daar van nooit Thiend is gegeven, maar 
 belast met eene jaarlijkse ordinaris verponding sonder 
 de Stads stuijver f.1-4-: 
 (: Voor een summa van achthondert een en sestig gulden, hier 
 onder gerekent en begrepen een stuijver op ijder gulden van 
 de koopspenningen volgens de voorwaarde van publijke 
 verkopinge verschult, welke penningen bij deser Stadt 
 Rentmeesteren ten overstaan van den Secretaris. door ons 
 volgens resolutie d.d.4. Maart 1757 geauthoriseert, zijn 
 ontfangen en dienvolgens wettelijk en wel in eenen vas- 
 ten en stedigen erfkoop te cederen en transporteren, doende 
 sulks kragt deses, aan en ten erflijken behoeve van 
 Jan Arntsen en Engeltje Beerts Echteldn. een camp genaamt 
   den  
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 den Allersteeg, groot ongeveer twee en een half mudde gesaeij 
 met een heg langs de Oostzijde en voor een gedeelte aan de Noord- 
 kant gelegen in Hierden, Oost en Zuijdws. de Zoom, Noordws. Jan 
 Jacobsen en Westws. Wouter Jansen, gehoort hebbende onder het Papen 
 Erve, daar van noojt Thiend gegeven is, maar belast met een jaar- 
 lijkse ordinaris verponding sonder de Stad stuijver f. 1-10-:, en daar 
 boven beswaart met twee schepel rogge en acht stuijvers jaarlijks 
 aan Cornelis Conink. 
 (: Voor een summa van drie en vijftig gulden en elf stuijvers, hier 
 onder gerekent en begrepen een stuijver op ijder gulden van de 
 koopspenningen, volgens voorwaarde van publijke ver- 
 kopinge verschult, welke penningen bij deser Stadt 
 Rentmeesteren ten overstaan van den Secretaris. door ons 
 volgens resolutie d.d. 4. Mart 1757 geauthoriseert, zijn ont- 
 fangen en dienvolgens wettelijk en wel in eenen vaste 
 en stedigen erfkoop te cederen en transporteren, doende 
 sulks kragt deses, aan en ten erflijken behoeve van den 
 Heere Oud Burgermeester Anthonij van Westervelt een 
 camp saaijland in Hierden op den Enck, groot ongeveer een 
 schepel, gelegen Oost, Zuijd, Noord en Westws. den Heer 
 Koper, gehoort hebbende onder ’t Papen Erve, daar van 
 noojt Thiend is gegeven, maar belast met een jaarlijkse 
 ordinaris verponding sonder de Stadt stuijver f. :-6-4. 
 (: Voor de summa van vijfhondert twee en seventig 
 gulden en vijf stuijvers, hier onder gerekent en begrepen 
 een stuijver op ijder gulden van de koopspenningen vol- 
 gens de voorwaarde van publijke verkopinge verschult, 
 welke penningen bij deser Stadt Rentmeesteren ten over- 
 staan van den Secretaris, door ons volgens resolutie d.d .4. 
 Mart 1757 geauthoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens 
 wettelijk en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te cederen en transporteren, doende sulks kragt deses, 
 aan en ten eflijken behoeve van Wouter Jansen en Jan- 
 netje Jacobs Eechteld., een camp weijland, genaamt Den 
 Perik, gelegen in Hierden agter Wijchmans, groot onge- 
 veer vier math, met eenige struijken, Oostws. de Weduwe 
 van den Br. van de Graaff, Zuijdws. Jan Hannessen, Noordws. 
 de Mehen en Westws. de Erfgeñ. van den Oud Br. Wolfsen, nog 
 een hoekje weijlands, schietende aan de Mehen, groot onge- 
 veer een math, met eenige struijken, Oost, Zuijd Noord en 
 Westws. gelegen als voorñ., t’saam gehoord hebbende onder 
 het Papen Erve, lastende jaarlijks met een ordinaris ver 
 ponding sonder de Stadt stuijver f. :-16-: 
 (: Voor de summa van hondert en twee gulden en acht- 
 thien stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuijver 
 op ijder gulden van de koopspenningen volgens de 
 voorwaarde van de publijke verkopinge verschult, 
 welke penningen bij deser Stadt Rentmeesteren ten over- 
 staan van de Secretaris, door ons volgens resolutie d.d. 
 4 Mart 1757 geauthoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens 
 wettelijk en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te cederen en transporteren, doende sulks kragt deses, aan 
   en 
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 en ten erflijken behoeve van Jan Jacobsen en Maria Jan- 
 sen Echteld., een math hoojland op de Kromme Mehen 
 gelegen, Oostws. Lubbert Gerritsen, Zuijdws. Bart Petersen, 
 Noord en Westws. ’t eijndens de sloot, gehoort hebbende 
 onder het Papen Erve, lastende jaarlijks met een 
 ordinaris verponding sonder de Stads stuijver f. :-16-: 
 (: Voor de summa van hondert vier en tagtig gulden en sesthien 
 stuijvers, hier onder gerekend en begrepen een stuijver op ijder 
 gulden van de koopspenningen, volgens de voorwaarde 
 van publijke verkopinge veschult, welke penningen 
 bij deser Stadt Rentmeesteren ten overstaan van den Se- 
 cretaris, door ons volgens resolutie  d.d. 4. Mart 1757 geau- 
 thoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens wettelijk 
 en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop te cederen 
 en transporteren, doende sulks kragt deses, aan en ten 
 erflijken behoeve van Wouter Gerretsen een math 
 hoojland op de Hoge Mehen gelegen, Oostws. den 
 Koper, Zuijdws. Geurt Willemsen, Noordws. de Zee en 
 Westws. de Stadts Ruijmelsen, gehoort hebbende onder 
 ’t Papen Erve, beswaart met een jaarlijkse verponding 
 sonder de Stadts stuijver f. :-16-: 
 (: Voor de summa van seven hondert seven en tagtig gulden en 
 thien stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuijver 
 op ijder gulden van de koopspenningen volgens de voorwaar- 
 de van publijke verkopinge verschult, welke penningen 
 bij deser Stadt Rentmeesteren ten overstaan van den 
 Secretaris, door ons volgens resolutie d.d. 4. Mart 1757 ge- 
 authoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens wettelijk 
 en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop te cederen 
 en transporteren, doende sulks kragt deses, aan en ten 
 erflijken behoeve van Lubbert Gerritsern en Lubbertje 
 Jans Echteldn., drie math hoojland op de Oostermehen 
 aan den oever van de Zee gelegen, Oostws. Beert Jacobs 
 kinderen, Zuijdws. Gerret Bartsen, Noordws. de Zee en Westws. 
 de Sloot, gehoord hebbende onder het Papen Erve en be- 
 swaart met een jaarlijkse ordinaris verponding sonder 
 de Stads stuijver f. 2-12-: 
 (: Voor een summa van vier hondert twee en twintig gulden 
 en twee stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuij- 
 ver op ijder gulden van de koopspenningen volgens de 
 voorwaarde van publijke verkopinge verschult, welke 
 penningen bij deser Stadt Rentmeesteren ten overstaan 
 van den Secretaris, door ons volgens resolutie d.d. 4. Mart 
 1757 geauthoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens wet- 
 telijk en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 cederen en transporteren, doende sulks kragt deses, 
 aan en ten erflijken behoeve van Jacob Lubbertsen en 
 sijn Broeder Reijnt Lubbertsen, vier math Hoojland op  
 de Oostermehen de Bollencamp genaamt, gelegen Oostws. 
 Zuijdws, Noordws. aan die te wandelen gaan en Westws. 
 de Wed. van Henrik Arntsen, gehoort hebbende onder 
 het Papen Erve, beswaart met een jaarlijkse ordinaris 
 verponding sonder de Stadt stuijver f. 2-22-:  
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 (: Voor een summa van drie hondert acht en seventig gulden, hier 
 onder gerekent en begrepen een stuijver op ijder gulden van de 
 koopspenningen volgens de voorwaarde van publijke verko- 
 pinge verschult, welke penningen bij deser Stadt Rentmeestn. 
 ten overstaan van den Secretaris, door ons volgens resolutie 
 d.d. 4. Mart 1757 geauthoriseert, zijn ontfangen en dienvol- 
 gens wettelijk en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te cederen en transporteren, doende sulks kragt deses, aan 
 en ten erflijken behoeve van onsen mede Raads Vrind den 
 Heer en Mr. Nicolaas Willem de Meester en Vrouwe Geer- 
 truij Johanna Toewater Echteldn. een campje van drie 
 math met eenig struijken, gelegen Oostwaarts de kope- 
 ren, Zuijdws. de Waterweg, Noordws. de Mehen en Westw. den 
 Oud Burgermr. van Westervelt, moetende waegen over het 
 Weijcampje, meede bij koperen gekogt, gehoort hebbende 
 onder het Papen Erve, beswaart met een jaarlijkse ordi- 
 naris verponding sonder de Stadts stuijver f. 2-7-: 
 (: Voor de summa van seven hondert seven en tagtig gul- 
 den en thien stuijvers, hieronder gerekent en begrepen 
 een stuijver op ijder gulden van de koospenningen volgens 
 de voorwaarde van de publijke verkopinge verschult, wel- 
 ke penningen bij deser Stadt Rentmeestn. ten overstaan 
 van den Secretaris, door ons volgens resolutie d.d. 4. Mart 1757 
 geauthoriseert, zijn ontfangen en dienvolgens wettelijk 
 en wel in eenen vasten en stedigen erfkoop te cederen 
 en transporteren, doende sulks kragt deses, aan en ten erf- 
 lijken van onsen meden Raads Vrind den Heer Mr. 
 Nicolaas Willem de Meester en Vrouwe Geertruij Johanna 
 Toewater Echteldn., een weijcamp groot ongeveer ses math, 
 gelegen Oostws. Jan Bartsen, Zuijdws. de Waterweg, Noordws. 
 kooperen en Westws. den Oud Burgermr. Westervelt, gehoort 
 hebbende onder het Papen Erve en belast met een jaar- 
 lijkse ordinaris verponding sonder de Stadts stuijver f. 2-:-: 
 (: Voor de summa van hondert acht en dertig gulden en twaalf 
 stuijvers, hier onder gerekent en begrepen een stuijver per 
 gulden van de koopspenningen volgens de voorwaarde 
 van publijke verkopinge verschult, welke penningen 
 bij deser Stadt Rentmeestn. ten overstaan van den Secretaris, 
 door ons volgens resolutie d.d. 4. Mart 1757 geauthoriseert, 
 zijn ontfangen en dienvolgens wettelijk en wel in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te cederen en transporteren, 
 doende sulks kragt deses, aan en ten erflijken behoeve  
 van Jan Arntsen en Engeltje Beerts Echteldn., drie hoekjes 
 aan Oostent, genaamt het Glindje, ’t Laage Gat en ’t Lange 
 Campje, met Zee sand geraakt, groot ongeveer een math, 
 Oostws. Jan Arntsen, Zuijdws. en Westws. de kinderen van den Over- 
 sten Erkelens, Noordws. de Zee, gehoort hebbende onder het 
 Papen Erve en belast met een jaarlijkse ordinaris verponding 
 sonder de Stadts stuijver f. :-12-: 
 
 Bekennende aan de voorgenoemde parcelen geen aanspraak, 
   regt  



150 
 

ORAH-153  1757 fol.076vso 
 
 regt nog toeseggen meer te hebben nog te behouden in 
 eenigerleij wijse, en dat de Stadt daar van onterft en ontgoe- 
 det en de voorsr. Kooperen en derselver Erven daar aan ten 
 vollen geerft en gegoedet zijn en blijven, sonder tegenspre- 
 ken, indragt ofte bespieringe van ijmand, daar op mits 
 desen gelovende de voorsr. parcelen, als boven gemelt, te 
 vrijen en te wharen jaar en dag, en voorts ten eeuwigen 
 dage ende allen voorkommer tot den jaar 1756 incluijs, 
 soo van verponding als heerstedegeld aftedoen, als erf- 
 koops regt is, daar voor ter regtes whaarschap stellende 
 alle deser Stadt goederen en inkomsten, geene uijtgeson- 
 dert, tot Kooperen keur en na whaatschaps regt.  Actum den 
 15. Maart 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compereerden 
 Gerret Jacobsen en Henrikje Lubbert Echteldn. de Vrouw 
 soo veel nodig geassisteert met den Secretaris Van der 
 Graaff, dewelke verklaarden uijt onderling liefde en 
 toegenegenheijt malkanderen en den een den anderen, 
 doende sulks reciprocé kragt deses, te legateren en 
 bemaken het vrugtgebruijk van alle haare respecti- 
 ve gerede en ongerede goederen, geen van alle uijtge- 
 sondert, om bij de lagstlevende sijn of haar leven 
 lang na tugtsregten te gebruijken, buijten tegenseg- 
 gen van ijmand. 
 Dat dese Comparanten, een ijder voor soo verre het hem of 
 haar mogte aangaan, uijt eene singuliere genegent- 
 heijt, sonder inductie of persuatie van ijmand, nomine- 
 ren en aanstellen tot haar eenig en universeel 
 Erfgenaam van den gehelen boedel, gerede en ongerede 
 goederen, actien en crediten, geene uijtgesondert, des 
 eerste Comparants Suster Jennetje Jacobs, om deselve 
 in vollen eijgendom te besitten en daarover te dispone- 
 ren na welgevallen, voorbehoudens de langstlevende 
 deser Comparanten sijn of haar leven lang de tugt, 
 onvermindert mede de legitime portie van des twedes 
 Comparants Vader en Moeder, met naamen Lubbert 
 Hendriks en Maritje Harms Echteld., woonagtig tot 
 Oene, voor soo verre haar aandeel in den boedel mogte 
 aangaan, en dus haar voorñ. Ouderen in de legitime in- 
 stituerende, indien haar Ouderen bij het leven van de 
 tweede Comparant mogten koomen te overlijden, dat 
 alsdan die portie sal verblijven bij haar voorñ. Mans 
 Suster, tot haar eenig en universeel Erfgenaam geïn- 
 stitueert. 
 Wanneer des eersten Comparants Suster Jennetje Jacobs bij  
 ’t leven van den langstlevende van dese Compatanten 
 mogt koomen te overlijden, dat dan den boedel onder 
 haar beijder naaste Vrinden sal werden verdeelt, soo 
 en in dier voege, als sulks na regten sal behoren. 
   Be   
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 Begerende, dat dese in de beste en bestendigste forma, ’t zij 
 als testament, legaat of andere betere naa haar dood wag wer- 
 den agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harder- 
 wijk den 5. Maart 1757.  was nevens twee cachetten in rooden 
 lak getekent  H. van Westervelt.  D. Boonen. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Lubbert 
 Beertsen, Jan Beertsen en Hilletje Beertsen, saamentelijk 
 Broeders en Suster, welke verklaarden uijt sonderlinge liefde 
 en genegenheijt malkanderen, en den een den anderen, 
 doende sulks reciprocé kragte deses, te legateren en 
 bemaken den eijgendom van haarlieder goederen, soo 
 als een ijder van haar tegenswoordig heeft en stervende 
 sal koomen na te laeten, van wat natuur deselve 
 souden mogen zijn, te weten alle haare ongerede en ge- 
 rede goederen, geene uijtgesondert, met exclusie van 
 alle en een ijgelijk, welke naa doode van een haarer 
 drien op de nagelaten goederen van den eerststervende 
 eenige prætensie soude kunnen maken, met dien ver- 
 stande egter, dat de goederen van den eerststervende 
 sullende vererven op de langstlevende en vervolgens 
 op de laatste van haar drien, sullende alsdan die goe- 
 deren naa doode van den laasten vererven en versterven 
 op haarlieder Broers kinderen met naamen Jannetje 
 Reijers en Lubbertje Reijers of derselver wettige descen- 
 denten, en wel van den eenen op den anderen of haar 
 kinderen bij representatie, en ingeval sij beijde sonder 
 wettige lijfsgeboorte voor den langstlevende van haar 
 drien mogten koomen te overlijden, dat alsdan den langst- 
 levende sal vrij staan die goederen te veralieneren en 
 daar over te disponeren, soo en in dier voegen als den langst- 
 levende sal welgevallen, dog in gevalle de langstlevende 
 van noden had om die goederen tot levensonderhout te moe- 
 ten verkopen, sal hem of haar sulks vrijstaan te doen, of- 
 schoon dat die gemelte Broers kinderen of derselver wet- 
 tige descendenten in leven waren. Begerende dat deese 
 naa haar dood bij forma van testament, legaat, codi- 
 cil of andere betere mag werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult in Har- 
 derwijk 5 Maart 1757. was nevens twee cachetten in rooden 
 lak getekent  Jan Apeldorn.  D. Boonen. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerden 
 onsen meeden Raads Vrind den Heer en Mr. N.W. de Meester 
 en Vrouwe G.J. Toewater Eheluiden, dewelke bekenden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en oversulks kragt deses te cederen en te transporteren, 
 aan Loge Reijers en Jannetje Willems de Vries Egteldn. 
 een schuur, staande op de Smeepoorter Brink, tusschen 
      de  
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 de behuijsingen van Aaltje Gerritsen ter eenre en Ger- 
 rit Eijbertsen ter andere sijde, doende in ordinaris 
 verponding jaarlijks f 3-3-12 behalven deStadts stuij- 
 vers en het borggeld, en verdere ordinaire buurlasten, 
 met alle regt en geregtigheijt, soo als de Comparanten 
 die sijn besittende, en sulks voor een summa van 
 drie hondert en vijftig guldens vrijgeld, waar van 
 de Transportanten bekenden voldaan te zijn, belovende 
 mitsdien voorsr. schuur te wachten en wahren kom- 
 mervrij, d’ordinaris verponding over het jaar 1756 
 als mede het booggeld en het heerstedegeld, sul- 
 lende verschijnen ultimo Juni 1757 te betalen ( waar- 
 tegen genieten sullen de huurpenningen 
 sullende verschijnen 1. Meij 1757) als erfkoopsregt is, 
 onder verband van haar personen en goederen met 
 submissie als na regten.  Actum Harderwijk 9. Maart 
 1757. 
  
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Echte- 
 luiden en verklaarden op den 30 October 1756 in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Henrik Priester en Albertje Vorsselman Echteldn. 
 en haar Erven, een camp saeijland, gelegen aan  
 Oosten buiten dese Stadt, alwaar Noordwaarts de Zee, West- 
 waarts Bessel Gerritsen, Zuijdwaarts de Steeg en Oost- 
 waarts Henrik Elbertsen aangeland zijn, en sulks voor 
 een summa van agt en sestig gulden, daar van de 
 Heer en Vrouwe Comparanten bekenden voldaan te zijn, 
 belovende oversulks het voorsr. parceel op een ordinaris 
 jaarlijkse verponding behalven de Stadts stuijvers, 
 ad 7. stuijvers en 4 penñ. te wachten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt, de verpondinge over den 
 jaare ordinaris 1756 incluis, daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, zullende den tegenwoordige pagter 
 het gemelte land nog een jaar besaijen mogen, en op 
 Martini 1757 verlaten moeten, als wanneer de Kope- 
 ren de derde gerst profiteren sullen, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum den 9. Maart 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en D. Boonen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Harmen Aartsen Drost 
 en Dirk Buijtenhuijs voor de tugt door wijlen 
 den Heer Mr. Melchior Willem van Griethuijsen, in 
 leven Waardein van de Provinciale Munt binnen dese 
 Stadt, bij acte van tugt de dato den 3. April 1753 voor 
 Heeren Schepenen Hendrik Boonen en Arnold Pronck 
   ge  
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 gelegateert aan desselfs Ehe Vrouwe, Vrouwe 
 Henrica Agnes van Dompseler; des beloofden voorsr. 
 Vrouwe Henrica Agnes van Dompseler voorsr. Burgen 
 in haar qualiteijt te vrijen als regt is, aannemende 
 die Tugtgoederen te gebruijken als een goede Huijs- 
 moeder toestaat te doen, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum Harderwijk den 24 Mart 1757. 
 
 
 Voor Henr. Boonen en Pronck Schepenen der Stadt 
 Harderwijk compareerden de Heere Mr. Melchior Wil- 
 lem van Griethuijsen, Waardein van de Provinciale 
 Munte van Gelderland, ende Vrouwe Henrica Agnes 
 van Dompseler Egteluijden, de Vrouwe Comparante 
 soo veel nodig geassisteert met den Heer Mr. Jo- 
 han Schrassert, zijnde beijde gaande en staande ende 
 haar verstand en uijtspraak magtig, dewelke ver- 
 klaarden te inhæreren en alnog van vollen waar- 
 de te houden all ’t geene sij bij haare Huijwlikse 
 Voorwaarden tot onderling faveur, als anders hadden 
 gestatueert en waren overeengekomen, en alnu 
 verder disponerende, uijt kragt van de magt tot 
 nadere dispositie daar bij gereserveert, ofte sig ook 
 anders na regten competerende, elkanderen en den 
 een en anderen, dat is de eerststervende den langst- 
 levende van hun beijden te legateren, te besetten 
 en te bemaaken, den usufruct en lijfstugt van alle 
 des eerst overledenens gereede en ongereede, soo Leen- Rijk- 
 se als Thins- en Allodiale goederen, actien en credi- 
 ten, niets ter werelt uijtgesondert, omme alle 
 deselve van Tugts rechten te besitten, gebruijken 
 en genieten sijn of haar leven lang geduijrende, sonder 
 dat haare kinderen sig derselver goederen bij het lee- 
 ven van een hunner Comparanten zullen vermogen 
 te bekroedigen, direct of indirect, veel min deselve 
 te veralieneren of te beswaren, maar deselve laaten 
 en verblijven bij en onder directie van het volkomen 
 bewind van de langstlevende der Comparanten; gee- 
 vende egter sij Heer en Vrouw Comparanten malkande- 
 ren, dat is den eerst stervende den langst levende de 
 magt en vrijheijt om te moogen verkoopen en te 
 transporteren het Huijs, erve en goed buijten de Stadt 
 Nijmegen gelegen, Het Clooster genaamt, met allen 
 ap en dependentien, de Weijde aan den Teersdijk, de grond- 
 renten te Nijmegen, het Huijs en Hof in en voor dese 
 Stadt, de halve Deijlinge in Speulder Bosch, de Huijsen 
 tot Wageningen, Buuren en Barnevelt, ende de daar 
 van provenieerende penningen na tugtsrecht te 
   em  
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 emploijeren en te begruijken en daaromtrent, als omtrent 
 alles verder, te handelen als een goede Huijsvader of 
 Huijsmoeder toestaat te doen. Soo als mede de langst- 
 leevende de paarden en verdere gereede goederen 
 sal mogen te gelde maken en het Vrugtgebruijk 
 daar van sig voorbehouden, specialijk en wel ernstig 
 haare kinderen verbiedende eenige de minste stoor- 
 nisse aan de langstlevende toe te brengen, ofte 
 deselve in het vrije bewind, besit en genot van des 
 overledens nalatenschap te ontrusten, ofte dat 
 het in zoo’n val de langstlevende sal vrijstaan 
 tegen soodaenige, die sulks ondernemen mogt, te 
 statueren en te disponeren over hunne alinge 
 erfnis, als of beide Comparanten, in leven zijnde, 
 sulks kwamen te doen. Implorerende tot be- 
 stendigheijt van all het voorschrevene alle 
 middelen en beneficien na rechten aan eene 
 ouderlijke dispositie, testament, codicil, le- 
 gaat of andere betere forme toestendig. 
  Actum Harderwijk, ende bij ons Scheepenen 
 getekent en gesegult op den 3. April 1753. was 
 nevens twee cachetten in rood lak getekent 
 Henr. Boonen.  Arnold Pronck. 
                                        Geregistr. 14 Maart 1757. 
 
 
 Voor De Meester en Apeldorn  loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks regt is, Gerrit Buijtenhuijs en 
 Evert Wesenhagen voor het erfhuijs van wijlen Dr. 
 David Penninck, des beloofden Doctr. Sijbrand Schot 
 en Aleijda Penninck Echtelieden en meede sig sterk 
 makende voor haar absente Broer en Suster Doctr. 
 Arnoldus Penninck en Maria Hoofd Echteluijden, 
 als samen kinderen en Erfgenamen van wijlen 
 haar voorñ. Vader Dr. David Penninck, deese haare 
 voorñ. Burgen te vrijen als regt is, onder verband 
 als na rechten. Actum den 10. Maart 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compa- 
 reerden Egbert van Hierden, Harmina van Hierden 
 Weduwe van Andries van Asselt Zalr., Margrita van Hier- 
 den Weduwe van Teunis van Dalfsen Zalr., Johanna van Hierden, 
 Johanna Steffens en Hendrina Steffens, te saemen 
 ab intestato Erfgenamen van Jacomina van Hierden 
 Zalr., gewesene Huijsvrouw van Tijsch Jansen, dewelke 
 te samen verklaarden een ordentelijken staat en inventaris 
 van Tijsch Jansen ontfangen te hebben van den gehelen 
 boedel, soo van gerede als ongerede goederen, actien en 
 crediten, soo en in dier voegen als deselve door Tijsch 
 Jansen en Jacomina van Hierden Echteld. is beseten geweest 
 en wij vervolgens deselve geexamineert hebbende, naa 
   voor   
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 voorgaande deliberatie met voorñ. Tijsch Jansen een vriendelijk 
 en onwederroepelijk accoord hebben ingegaan en gesloten, wegens 
 ’t regt en eijgendom van den halven boedel, soo als deselve ons 
 in het vervolg, volgens opgerigte Huijwlijkse Voorwaarden 
 in dato den 1. August. 1748 tusschen voorñ. Echteld. opgerigt, soude 
 hebben kunnen komen aan te erven en aan te sterven. 
 Dat daar en tegen Tijsch Jansen verklaarde bij desen te re- 
 nuntieren van soodaene regt en eijgendom, als hem volgens 
 ingerigte Huijwlijkse Voorwaarden bij afsterven van sijn 
 voorñ. Vrouw Zalr. thans verkregen had, en sulks in voegen als 
 volgt. 
 Dat voorñ. Erfgenamen bij desen verklaarden te renuntieren 
 en af te sien van den geheelen boedel, soo gerede als ongerede 
 goederen, actien en crediten, hoe ook genaamt mogten wor- 
 den, soo en in dier voegen als deselve sig thans in sijn ge- 
 heel is bevindende, en ten voordele en profijten van Tijsch 
 Jansen in vollen eijgendom over te laeten, sonder eenig regt 
 of prætensie op deselve meer te behouden. 
 Waar en tegens Tijsch Jansen op sig neemt alle schulden 
 en lasten van den boedel te voldoen en te betalen als sijn 
 eijgen en propre schult en daar en boven bij deesen tot een 
 uijtkoop eens vooral aan voornoemde Erfgenaamen be- 
 looft uijt te keren en over te geven alle klederen, soo linnen 
 als wullen, silver en goud tot Johanna Spalthofs lijf behoort 
 hebbende en hem en sijn Vrouw Jacomina van Hierden Zalr. 
 bij een bekent accoort in eijgendom aangekomen en aange- 
 storven, welke klederen, boven en behalven die en van zijn 
 Vrouw Zalr. thans alle bij ons Comparanten rn Erfgenamen 
 ook reets all zijn ontfangen. 
 Daar en boven nog een summa van drie hondert gulden vrij- 
 geld, welke penningen Tijsch Jansen aan een ijder der Erf- 
 genamen voor haar opregte erfportie op heden mede 
 heeft voldaan en betaalt, en sij Erfgenamen alnu ten 
 vollen bekenden voldaan te zijn. 
 Belovende voorsr. Erfgenaemen, en een ijder van haar, voor 
 haar aandeel van voorsr. erfnisse van Jacomina van Hier- 
 den Zalr. te wagten en wharen voor alle opspraak tegen 
 alle diegeene, welke uijt eenigerhande hoofde mogten 
 sustineren tot dese nalatenschap beregtigt te zijn. 
 Alles onder verband van haare personen, gerede en ongerede 
 goederen en submissie van alle Heeren Hooven, Rigte- 
 ren en Gerigten.  Actum den 21 Maart 1757. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Frans 
 Bömer en Jan Gerritsen, dewelke loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is, voor ’t Erfhuijs en sterfval van Jacomi- 
 na van Hierden, Vrouw Zalr. van Thijs Jansen, des beloofde 
 Thijs Jansen, als Boedelhouder en Erfgenaam volgens Huijw- 
 lijkse Voorwaarden, sijn Burgen te vrijen, kost en schade- 
 loos te houden als recht is.   Actum den 25 Maart 1757. 
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 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvanks regt is, Reijnier Reijniersen 
 en Jan van Cleef voor het Erfhuijs van Cornelis Konink, 
 in leven Gemeenteman deser Stadt, des beloofde sijn Soon 
 Aart Konink, als meede Aart Reijntsen Konink, testa- 
 mentaire Voogd, en onsen meede Raads Vrind den Heer 
 Mr. Francois Oosterbaan, bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelde Voogd van Johanna Konink, onmundige 
 Dogter van wijlen Jan Konink en Geertruij Smit 
 Echteld. en Kleijndogter van wijlen den gemelten Cor- 
 nelis Konink, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.  Actum den 29 Maart 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compa- 
 reerden Dirk Staal Roelofs en Aartje van Asselt Echteld., 
 zijnde sij Vrouwe ’t eenigste kind en dus eenige en 
 universeel Erfgenaam ab intestato van wijlen haar 
 Moeder Zalr. Maria Roelofs, bij wijlen Laurent van 
 Asselt ehelijk geprocreëert ter eenre, en Jacob van Wan- 
 rodé, Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar van 
 wijlen Maria Roelofs voorsr. ter andere sijde, en verklaarden 
 naa voorgaande opening en overweginge van den staat 
 des boedels bij Jacob van Wanrodé en Maria Roelofs 
 gemeijn beseten, saamen te zijn overeengekoomen 
 en in der minne te hebben ingegaan en gesloten 
 de volgende boedelscheijding. 
 Dat Dirk Staal Roelofs en Aartje van Asselt voorsr. aan 
 Jacob van Wanrode in vollen eijgendom overgeeften den ge- 
 heelen boedel met alle raad en onraad, lusten en lasten, 
 soo en als deselve sig tegenswoordig bevindt, siende 
 daarvan ten eene maal af, sonder eenig regt of prætensie 
 daar op te hebben of behouden. 
 Waartegens Jacob van Wanrodé aan geseijde Dirk 
 Staal Roelofs en Maria van Asselt voorsr. overgeeft, 
 gelijk hij overgeeft mits desen, een Bed, Peuluwe en 
 twee kussens, thans leggende op den Student sijn 
 camer, als meede de klederen, linnen, wullen, sijlver, goud 
 en in ’t generaal alles wat tot sijn overledene Vrouws 
 lijf is gehorende, mitsgaders vijf silvere lepels. 
 Daarenboven cedeert en transporteert mits desen 
 geseijde Jacob van Wanrodé aan Dirk Staal Roelofs 
 en Aartje van Asselt voorsr. het huijs met sijn 
 ap en dependentie, thans bij hem bewoont werdende 
 en staande binnen dese Stadt aan de Koornmarkt 
 tussen den behuijsing van de Wed. van Lubbert Volte 
 ter eenre en de schuur van den Hr. Brm. Apeldorn ter 
 andere sijde, hem volgen Huijwlijksvoorwaarde de dato 
 den 13. Julij 1730 en daarbij bedongen gemeenschap 
 voor de helft in eijgendom toebehorende, en hebbende 
 aan de andere helft de tugt sijn leven lang, onder 
     de  
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 dese expresse conditie, dat Dirk Staal Roelofs en Aartje 
 van Asselt Echteldn. ofte haare Erven, naa doode van dese Jacob van 
 Wanrodé aan desselfs Erfgenamen sullen uijtkeren de summa 
 van een hondert gulden, blijvende inmiddels een capitaal van 
 twee hondert guldens gevestigd in dit voorsr. huijs, tot soo 
 lang toe, dat die voorsr. hondert gulden aan d’ Erfgenamen 
 van voorsr. Jacob van Wanrode sullen wesen betaalt, ten eijnde 
 sij in cas van wanbetaling haar guarand daar aan souden 
 kunnen verhalen, sullende Jacob van Wanrodé gemelte 
 twee hondert gulden sijn leven lang na tugtregten mogen 
 gebruijken. 
 Begerende voorsr. parthijen Condividenten, dat dese sal 
 hebben het volle effect van een Stadtregtelijke boedel- 
 scheijding, belovende malkanderen een Whaare te zijn, 
 en daartoe verbindende haare personen en goederen met 
 submissie als na regten.   Actum Harderwijk den 2. April 
 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jacob van Wanrodé 
 Weduwenaar van Maria Roelofs, als toekomende Bruijde- 
 gom ter eenre, en Lambertje Coobus als toekomende 
 Bruijd ter andere sijde, dewelke verklaarden met voorkennis 
 en approbatie van des Bruijdegoms Moeder en genoegen 
 van wedersijds naaste Vrinden haar voorgenoomen huijw- 
 lijk in te gaan in maniere als volgt. 
 Aanvankelijk brengt den Bruijdegom (nadat alvorens op 
 den 2 April 1757 van sijn Vrouws Vrinden was gescheijden) 
 tot stuijr des huijwlijks aan brengt alle sodane goederen 
 als hij thans heeft, off naemaals aanerven of verkreijgen 
 mogte. 
 Zoo als ook de Bruijd tot onderstand deses huijwlijks aan- 
 brengt alle haare tegenswoordige goederen, bestaande 
 in een huijs binnen dese Stadt in de Wulleweversstraat 
 staande, en een hof in de Nijptang, als meede aan obliga- 
 tien eene summa van vierduijsent en een hondert gulden 
 en verders all het geene deselve naderhand aanerven 
 mogte. Van dese aangebragte off nog aan te stervene 
 goederen werd de statuaire gemeijnschap wel expresse 
 uijtgesloten, zullende alleen den inboedel, mitsgaders 
 winst en verlos staande huijwlijk te vallen, gemeijn en 
 dus halff en halff genoten en gedragen werden. 
 Inval dit huijwlijk door doode van een van beide werd opge- 
 loscht, sonder datter kind of kinderen uijt dit huijwlijk voor 
 handen mogten zijn, sullen alsdan de aangebragte en aan- 
 bestorven goederen aanstonds gaan en volveren aan die 
 kante, van waar deselve zijn heengekomen. Dog kind of 
 kinderen uijt dit huijwlijk voor handen zijnde, sullen alsdan 
 de goederen vererven op de kinderen, en van het eene kind 
 versterven op het andere, en het laatste (off ook het ee- 
 nigste) meede overlijdende, sullen alsdan die goederen 
 retourneren na die sijde en linie daar deselve van heen- 
 gekomen zijn en alsoo gerekent worden als ofter geen kind 
 off kinderen geweest waaren, en sal alsoo volkomen retour  
      van  
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 van goederen plaatshebben, sodanig nogtans, dat den langst- 
 levende den ganschen inboedel, die als voorsr. gemein sal 
 zijn, bestaande in koper, tin, linnen, wullen etc. verdere  
 huijscieraaden alsmeede gerede penningen zijn off haar 
 leven lang in tugt sal blijven besitten, sodanig nogtans 
 dat de langstlevende dien inboedel en gerede penningen 
 in cas van noodsakelijkheijt sal mogen verteren, en sal 
 bij het overlijden van de laaste alsdan ’t geen er dan 
 bevonden mogt werden bij wedersijds Erfgenamen half 
 en half en dus egaal genoten en geprofiteert werden. 
 Soo de Bruijdegom eerst mogt koomen t ’overlijden sonder wettige 
 geboorte na te laeten, sal alsdan de Bruijd uijt des Bruij- 
 degoms goederen trekken eene summa van ses hondert 
 gulds. en soo de Bruijd eerst mogte sterven, sonder lijfs- 
 geboorte na te laeten, sal alsdan de Bruijdegom trek- 
 ken en uijt des Bruijds goederen genieten een gelijke 
 gifte van ses hondert guldens en daarenboven nog het 
 voorsr. huijs en hoff van de Bruijd, tot weder trouwen  
 toe in tugt en na tugtsregten blijven besitten. 
 Eijndelijk is nog geconditioneert, dat de klederen, soo 
 linnen, wullen, goud en silver en verder lijfsbehoor 
 van een ijder deser Conthoralen binnen ses weeken na 
 ’t overlijden van een ijder aan desselfs naaste Vrinden 
 en Erfgenamen uijtgereijkt sullen moeten werden. 
 Onder reserve van malkanderen ten allen tijde nader 
 te mogen benificeren, soo verre haar de wetten mogten 
 permitteren.  Actum den 2. April 1757. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
prothoc. fo. 397 reerden Peter Lubbertsen en Stientje Peters Echteld. woonag- 
 tig in den Ampte van Ermel, Karspel Nunspeet, de Vrouw 
 soo veel nodig geassisteert met den Secretaris van de Graaff, 
 welke bekenden voor haar en haare Erfgenamen opregt 
 en deugdelijk schuldig te wesen aan onsen meden Raads 
 Vrind den Heer Bernhard Willem Pannekoek en Vrouw 
 Bernardina Christina Heijlersig Eheluiden en haare Erven, 
 eene summa van twee hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. 
 ’t stuk, waar voor Comparanten aannemen en beloven 
 jaarlijks op den verschijndag, heden over een jaar de eerste, 
 te sullen betalen eene rente van vier gelijke guldens 
 van ’t hondert, sullende daar meede continueren tot de 
 aflosse toe, welcke jaarlijks op den verschijndag sal kun- 
 nen geschieden, mits een vierdeel jaars bevoorens opge- 
 eijscht of opgeseijt zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capi- 
 taal, renten en kosten stelden Comparanten tot een speci- 
 aal onderpand een saajcamp, groot ongeveer een mudde 
 gesaaj met sijn houtgewasch, gelegen binnen deser Stadt 
 Schependom in Hierden op den Duijnen, gelandet Zuijdws. 
 ’t land van den Hr. Burgermr. de Meester, Oost en Noordws. 
 Mevrouw de Wed. van den Burgermr. van de Graaff en 
 Westws. de Wed. van Henrik Arntsen, en verbindende 
 tot een verdere whaarschap haar personen en goederen,    
  de   
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 deselve submitterende ter judicature der Ed. Stadt Gerigte 
 van Harderwijk en verder alle Heeren, Hoven, Rigteren en Ge- 
 rigten, met renuntiatie van alle exceptien dese contrarie- 
 rende, in sonderheijt van ongetelden gelde.  Actum Harder- 
 wijk den 9. Apr. 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jan Ooter- 
 kerk, in huijwlijk hebbende Cornelia Rijkes, woonagtig 
 tot Hasselt, hij soveel nodig sterkmakende voor sijn ge- 
 melte Vrouw en Geertruij Rikes, getrouwt aan Jan Hase- 
 voet uijtlandig sijnde, te saamen kinderen van Rijket 
 Peters en Maasje Peters in leven Echteldn., welcke verklaar- 
 den wegens die 50 guld., die haar Moeder bij acte van 
 afgoeding d.d. 26 Aprl 1721 voor haar Vaders versterf bij 
 haar verandersating had belooft, en daar voor verbonden 
 haar bood bekenden voldaan te zijn, quiterende hiermede 
 haar Stijfvader Jan Olofsen, sonder hem ooijt daar voor 
 te sullen aanspreken, en daar toe verbindende haar 
 personen en goederen ten bedwang en submissie als na 
 regten.  Actum den 13 Apr. 1757. 
 
 
 Voor Boonen en De Wolff Schepenen compareerde Vrouwe 
 Cicilia van Hoeclum Weduwe van den Heer Barthold Aver- 
 camp, geassisteert met den Heer Gerrit Clemens Avercamp 
 als haaren verkoren Momber, in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en volmagtig te maaken, 
 sulks doende kragt deses, de Heer en Mr. Johan Hendrik 
 van Griethuijsen, om harenthalve en uijt haar naam 
 sodanige erffenisse, als door doode van Vrouwe Reijnera 
 Clementia van Hoeclum Weduwe Greuters is nagelaten, 
 en meede op Comparante van ’s Vaders sijde is vervallen, 
 op te beuren en te ontfangen, gevende aan Geconsti- 
 tueerde soo generale als speciale procuratie tam ad 
 lites quam ad negotia, houdende de Comparant in desen 
 voor geinsereert, indien eenige nadere of speciaelder last 
 werd gerequireert, alles met magt van substitutie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemnisatie, cæterisque 
 clausulis de jure solitis, sullende den Geconstitueerde 
 verpligt zijn tot het doen van bewijs, rekening en 
 reliqua. Actum Harderwijk den 10 April 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde de Heer Arnoldus 
 Pennink, Med. Doctor, en verklaarde in amplissima et optima 
 juris forma te constitueren en magtig te maken kragt deses, 
 Dr. Sijbrand Schot, ten eijnde om namens den Comparant soveel 
 nodig in te vorderen en ontfangen alle sodane inschulden als 
 nog ten behoeve van haar Vader Zalrs. boedel mogten te 
 goede en uijtstaande zijn, ’t zij in der minne of met middelen 
 regtens, alle terminen regtens te respicieren, sententien 
 te aanhooren ende voordelige ter executie te leggen 
 en voorts generaliter alles te doen ’t geen de noodruft 
 der saake mag vereijschen en de Comparant, præsent zijnde, 
 soude kunnen doen, met magt van substitutie, belofte  
 van ratihabitie en indemnisatie, cæterisque sub clausulis 
   de  
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 de jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum 16. April 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Simon Natan Magnus en Ester Salomons Echteluiden, 
 de Vrouw soo veel nodig met haar Man geassisteert, wel- 
 ke bekenden verkoft en overgegeven te hebben aan Salo- 
 mon Heijmans en Judith Magnus Echteld. der Comparanten, 
 aangetrouwde Soon en Dogter, bed, bulster, linnen, wullen, 
 koper, tin, stoelen, tafels, kist, kast en verder huijsraad 
 dat in een huijshouden nodig mogt wesen, voor een sum- 
 ma van  ………………………………………………………-      f. 1180-:-: 
 Daarenboven aan Koopmanschap als cat- 
 toenen, linnens, citzen, neteldoeken enz.  
 voor een summa van  ……………………………………………….820-:-: 
                                 saam bedragende  ……………………….f. 2000-:-: 
 welcke voorñ. Salomo Heijmans en Judith Magnus Echteld., 
 de Vrouw met haar Man geassisteert, mede præsent zijnde, 
 bekenden dat voorsr. huijsraad en koopmanschappen voor 
 geseijde tweeduijsent guldens gekogt en overgenomen te 
 hebben, ende vermits haar om redenen niet convenieerde 
 dat geld aan haar voorsr. Ouders op te brengen en te be- 
 talen, sij met volkomen toestemming en approbatie 
 van de eerste Comparanten bekenden voor haar en haar 
 Erfgenamen opregt en deugdelijk schuldg te weesen 
 aan voorñ. Simon Natan Magnus en Ester Salomons 
 Echteld. en haare Erven eene summa van twee 
 duijsent Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, daar 
 voor belovende jaarlijks op den verschijndag (heden over 
 een jaar de eerste) te sullen betalen een rente van twee 
 gulden en thien stuijvers van ijder hondert, sullende 
 daarmeede continueren tot de effective aflosse toe, 
 welke jaarlijks op ijder verschijndag sal kunnen en 
 moeten geschieden, mits door een der parthijen respec- 
 tive bevorens geinsinueert en gedenuntieert zijnde, 
 sullende het de twee laatste Comparanten vrijstaan 
 in mindering van bovengemelte capitaal naa goed- 
 vinden tot twee hondert guldens en daarboven afte- 
 leggen en voldoen; voor de betaling van gemelte 
 capitaal, interesse en bij wanbetaling aan te wen- 
 dene kosten, hebben de twee laatste Comparanten, 
 nadat sij door Schepenen van het regt en effect eener 
 Stadtregtelijke willekeuring behoorlijk en ten genoege 
 geinformeert waaren, bij dese overgegeven en verwil- 
 lekeurt alle haare gerede goederen, huisraad, inboe- 
 del en winkelwaaren, soo tegenwoordige als toekomende, 
 voorts actien en crediten ende ’t geene onder het gerede 
 begrijpelijk is, en wijders tot een verdere whaarschap 
 stellende haar personen en andere goederen, soo hier 
 als elders te vinden, d’eene en andere submitterende 
 aan de parate executie van de Magistraat deser Stadt 
 en allen anderen Heeren Richteren en Gerigten 
   waar   
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 waar d’eene of andere gevonden mogte werden, buijten eenige 
 forme van ordinaris proces, ten dien eijnde renuntierende 
 van de exceptien oirdinaris excussionis en alle anderen den in- 
 houde deses contrarierende.  Actum Harderwijk den 18 April 
 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen compa- 
 reerden Huijbert Gerritsen en Steventje Hendriks, Bruijdegom 
 en Bruijd, dewelcke verklaarden haar voorgenomen Huijw- 
 lijk integaan en te sullen sluijten op dese conditie dat, 
 inval door doode van een haarer beijden, sonder kind of kinde- 
 ren uijt haar bedde geprocreëert natelaeten, dit Huiijw- 
 lijk gedissolveert mogte werden, de langstlevende alle 
 des overledens gerede en ongerede goederen, actien en 
 crediten, welke de Overledene sal nalaeten, eeuwiglijk, 
 erflijk en eijgendommelijk sal beerven, besitten en behou- 
 den, niets ter werelt uijtgesondert. 
 De langstlevende aldus blijvende besitter en eijgenaar van 
 den gehelen boedel, mag en kan alles verteren en naa sijn of haar 
 overlijden, wie de laatste mogt wesen, sullen de wedersijdsche 
 naaste Erfgenamen hetgeen alsdan in den boedel bevonden 
 word over te schieten, ijder van sijn kant de halfscheijt 
 na sig neemen, blijvende, inval bij voorafsterven van een van  
 beiden kind of kinderen mogten in wesen zijn, aan de  langst 
 levende de lijftugt van alle de goederen voorbehouden 
 en gereserveert.  Oirkonde onser betekening den 20 April 1757. 
 
  
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Mordechai Mar- 
 ius, te kennen gevende dat bij acte van den 30. Octob. 1755 voor 
 de Heren De Meester en Van Holthe, Schepenen deser Stadt, gepas- 
 seert, door des Comparants oom Barent Marius en Clara Abra- 
 hams Echteld. voor eene summa van 8000 guld. den Bank van 
 Lening met den aankleven van dien, mitsgaders haar winkel, 
 soo als deselve nu is en naamaals worden mogt, in vollen eijgen- 
 dom hadden overgegeven aan Jacob en Mordechai Marius in 
 compagnie, als breder bij die acte te vernemen, verklaarde 
 de Comparant mits desen aftesien van alle regt en prætensie 
 hem, uijt hoofde van voorsr. acte op de Bank van Lening en  
 winkel van gemelte Barent Marius en Vrouw, competerende, 
 sonder eenig part of deel te behouden aan dese compagnieschap, 
 maar integendeel deselve bedankt en alle regt en geregtig- 
 heijt , hem op geseijde Bank van Lening en winkel toestendig, 
 aan sijn Vader Jacob Marius voorsr. cedeert en dienvolgens aan 
 sijne dispositie alleen overgeeft, met renunciatie van alle 
 op en aanspraak, welke den Comparant uijt kragt van die voorsr. 
 acte vermeenen mogte t’ eenigertijd hem of sijn Erven te com- 
 peteren; des Copmpareerde Jacob Marius en verklaarde in dese 
 renunciatie volkomen genoegen te neemen en sijn Soon voornt. 
 van dese compagnieschap geheel en all te ontslaan, stellende 
 hem mits desen buijten alle aanspraak; tot nakoming van 
 een en ander verbonden Comparanten haar personen en goederen, 
 deselve submitterende aan alle Heeren, Hoven, Rigteren 
 en Gerigten in specie het Stadtgerigt van Harderwijk, 
 met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende. 
 Actum Harderwijk 21. April 1757. 
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 Voor De Meester en Apeldorn Schepenen loofden en wierden Bur- 
 gen als voorvanks regt is, Olof Jansen en Peter Jansen voor 
 ’t erfhuijs van Maasje Peters, in leven Huijsvrouw van 
 Jan Olofsen, des beloofde geseijde Jan Olofsen voorsr. Bur- 
 gen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk 
 den 2. Meij 1757. 
 
 
 Wij Nicolaas Willem de Meester en Francois Oosterbaan, 
 der beijden regten Doctoren, volgens appointement van 
 de Ed.Achtb. Heeren van de Magistraat deser Stadt d.d. 
 29 Apr. 1757 vertretende de plaatsen van de absente Heeren 
 H. van Westervelt en B.W. Pannekoek, gecompareert zijnde 
 ten sterfhuijse van wijlen Juffer Helena Susanna 
 Eding, dat ons vertoont en overgegeven is een besloten 
 papier, houdende dese subscriptie: “voor ons ondersr. 
 “ Schepenen der Stadt Harderwijk compareerde Juffer 
 “ Helena Susanna Eding, siek van lighaam, dog haar ver- 
 “ stant ten vollen magtig, welcke verklaarde in dit 
 “ besloten papier begrepen te zijn haar laatste en uijt- 
 “ terste wille, begerende dat dese immediaat naa 
 “ haar dood, sonder naa ijmand behoeven te wagten, sal 
 “ werden geopent, en in forma van testament, legaat, 
 “ codicil of andere betere mag stiptelijk agtervolgt werden. 
 “ Aldus bij ons getekent en besegult binnen Harderwijk d. 16. 
 “ April 1757.  was nevens drie cachetten in rooden lak getekent 
 “ H. van Westervelt. B.W. Pannekoek.  Abr. van de Graafff Secr.  
 
 De zegulen gesien en geexamineert hebbende, gaaf, ge- 
 heel en ongevitieert bevonden, is vervolgens het opslag 
 geopent en daar in gevonden de laatste en uijterste 
 dispositie van gemelte Overledene, deselve door den 
 Secretaris op en voorgelesen, zijnde van inhout als bij 
 transfix onder het cachet van gemelde Secretaris  dese 
 geannecteert is, vervolgens hebben de daarbij geinsti- 
 tueerde Erfgenamen en verdere Geinteresseerdens 
 versogt registrature pro ut moris et stijli, als 
 mede copie, ’t welck een en ander haar geaccordeert 
 is.   T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult 
 binnen Harderwijk den 29. Apr. 1757.  was nevens twee 
 cachetten in rooden lak getekent  N.W. de Meester. 
 Francois Oosterbaan. in margine een cachet in rooden 
 lak getekent  Abr. van de Graaff Secr. 
  
 Superscriptie 
 Voor ons ondersr. Schepenen der Stadt Harderwijk compa- 
 reerde Juffer Helena Susanna Eding, siek van lighaam 
 dog haar verstand ten ollen magtig, welke verklaarde 
 in dit besloten papier begrepen te zijn haar laatste 
 en uijterste wille, begerende dat deselve immediaat 
 naa haar dood, sonder naa ijmand behoeven te wagten, 
 sal werden geopent en in forme van testament, legaat, 
 codicil, of andere betere mag stiptelijk agtervolt 
 werden. Aldus bij ons getekent en besegult binnen 
 Harderwijk den 16 April 1757.  was nevens drie cachetten 
   in 
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 in rooden lak, getekent  H. van Westervelt. B.W. Pannekoek. 
 Abr. can de Graaff Secr. 
 
 Testament 
 Ik Helena Susanna Eding, overdenkende de sekerheijt 
 des doots en onsekere tijd en uijre van dien, en niet willende 
 van de werelt scheijden voor en aleer ik over mijne tijde- 
 lijke goederen, mij door God Almagtig verleent, gedisponeert 
 hebbe, soo verklaare vooraff mijne onsterfelijke ziel op 
 te offeren aan mijnen God en Zaligmaker, en mijn dode lig- 
 haam een ordentelijke begraffenisse. 
 Verder overgaande tot deese mijne dispositie, soo revocere en cas- 
 sere voor aff alle voorgaande dispositien, donatien en uijtterste 
 willens, met begeerte dat dit alleen sal subsisteren en effect 
 genieten. 
 Vervolgens soo legateere en geeve uijt mijne nalatenschap 
 aan den Heer Michiel Lonkepeijn en Juffer Adriana Corne- 
 lia van Tol Ehelieden, mijn huijs bij mij bewoont wordende, 
 mits dat deselve wegens kostgeld, voor mij op te passen, off 
 uijt eenigen anderen hoofde niets sullen mogen præte- 
 deren off vorderen, en bij vooraflijvigheijt van een van beijden 
 op de langstlevende van dien, om bij haar of hem genoten 
 en geprofiteert te worden tot desselfs welgevallen. 
 Vervolgens stelle ik tot mijn eenige en universele Erff- 
 genamen Mr. O.D. Wakker, Mr. A.G. Wakker, en Juffer 
 Agnieta Margrieta Wakker, en de Heer en Juffer Lonke- 
 peijn voornoemt, om alle mijne overige gereede en onge- 
 reede goederen, actien en crediten, met exclusie van alle 
 anderen, ijder voor een vijfde part te genieten en daar 
 meede te handelen naa welgevallen. 
 Soodanig dat in de verdeelinge deese ordre gehouden sal 
 werden, dat mijn Hoff in de Touwbaan gelegen, verdeelt sal 
 worden in twee portien, waarvan de eene halfscheijt met 
 het steene huijsje daar in, sal toegedeelt worden aan de 
 Heer en Juffer Lonkepeijn, en de andere helfte aan Mr. O. 
 D. Wakker en desselfs Broeder en Suster hier vooren genoemt. 
 En wanneer het mogte gebeuren dat Mr. O.D. Wakker 
 voor mij mogte koomen te overlijden, sullen desselfs kindt 
 off kinderen subintreren in sijne plaatse, gelijk ook soo 
 Juffer Agnieta Margrieta Wakker voor mij mogte komen 
 te sterven, haar kind off kinderen in derselver plaatse sal 
 of sullen succederen, maar soo Dr. A.G. Wakker sonder 
 wettige geboorte naa te laaten, voor mij mogte afster- 
 ven, sullen desselfs Broeder en Suster hier vooren gemelt, 
 in sijne plaatse succederen. 
 Soo de Heer off Juffer Lonkepeijn een van beijde voor mij mogte koo- 
 men te overlijden, sal de langstlevende van haar succederen in den 
 plaats van de eerst overlijdende. 
 En vermits Mr. O.D. Wakker mij verscheijde penñ. ingevolge 
 obligatien gefourneert, en in de processen als anders veel 
 penningen heeft opgeschoten, soo begeere ik dat aan sijn 
 WelEd. weegens geleende en ten mijnen dienst verstrekte 
 penñ. betaalt sal worden de somma van twee duijsent twee 
   hon   
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 hondert gulden, waar onder de interesse tot heeden toe 
 begrepen zijn. 
 En opdat deese mijne testamentaire dispositie in alle 
 leeden sal worden agtervolgt, soo stelle ik aan tot mijn Exe- 
 cuteur over mijne nalatenschap en deese mijne uijterste 
 en laatste wille Mr. O.D. Wakker, met magt van as- 
 sumtie van een ander, en voorts soodaene ample 
 magt als een Executeur Testamentair naa regten is 
 competerende, en vermits door den Executeur staat en 
 inventaris van mijne nalatenschap gemaakt, en vorder 
 alles waargenomen moet worden, waar aan veel moeijte 
 en werk zijn sal, is mijn wil en begeerte, dat den Exe- 
 cuteur dieswegens niets voor salaris off eenige verdien- 
 sten sal moogen vorderen off prætenderen, maar dat 
 dus sijn WelEd. sig sal laeten contenteren met mijn 
 ringh met een tafelsteen, deselve voor die sijne 
 moeijte en verdiensten als Executeur aan sijn WelEd. 
 legaterende om ter mijner gedagtenisse te gebruijken. 
 All het welke bij met attentie geexamineert en mij 
 ook duijdelijk voorgeleesen zijnde, soo begeere ik, dat 
 dit sal subsisteren als Testament, legaat, codicil, gifte 
 onder die levendige, offte des doods, offte soo en als 
 hetselve best nae regten sal kunnen bestaan. In 
 oirkonder der waarheijt heb ik deese getekent en ge- 
 segelt binnen Harderwijk op den 16 April 1757. 
 was nevens een cachet in rooden lak getekent  Helena 
 Susanna Edingh. 
 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 den Advocaat O.D. Wakker, Mr. A.G. Wakker, den Pre- 
 dikant IJsbrant Hoefhamer nomine uxoris Agnieta 
 Margreta Wakker, en den Commissaris M. Longuepeijn pro 
 se et nomine uxoris Adriana Cornelia van Tol, te ken- 
 nen geevende, dat wijlen Juffer Helena Susanna Eding 
 haar Comparanten bij derselver testamentaire dispositie, 
 heeden morgen geopent, heeft geinstitueert tot haar eenige 
 en universele Erffgenamen, soo en als in dier voegen daar bij 
 gemelt is, waarom de Comparanten als Erffgenamen ex 
 testamento soo veel nodig off dienstig tot voldoeninge 
 van deser Stadt willekeur, het Erffhuijs en Erffuiterschap 
 van de voorñ. Juffr. Helena Susanna Eding omni meli- 
 ori modo verburgt hebben, gelijk deselve doen kragte 
 deses, stellende ten dien eijnde voor alle bewijsselijke schul- 
 den te betalen en vervolgens te voldoen all het geene 
 ijmand in genere op het Erfhuijs te spreken heeft, tot 
 Burgen de Heeren Hendrik Johan Schrassert en Petrus 
 Wijnstok, genoegsaam gegoedet, dewelcke, præsent zijnde, 
 daar voor haar personen en goederen hebben verbonden 
 ten effecte als naa regten, en hebben de Comparanten 
 de voorsr. haare Burgen weegens deese Burgtogt 
 wederom belooft te indemniseren en schadeloos te sullen 
   hou  
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 houden onder verband van haare personen en goederen, waar- 
 op deselve alle gestipuleert hebben ten effecte als na regten. 
 In waarheijts oirkonde is deese bij ons getekent binnen Har- 
 derwijk den 29. April 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Schrassert Schepenen compareerde Jonkvrouwe 
 Agnis Margaritha de Wolff, tutore secretario, welke bekende 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en volmagtig te maaken haaren Heer Broeder Rijnder 
 Christoffel Willem de Wolff om uijt haare naame rekening 
 op te neemen en te sluijten met des Comparants Heeren 
 Momberen te Arnhem, voorts quitantie te passeren, verders 
 alles te doen en te laerten, wat de natuur van die saak 
 mede brengt en vereijscht word, onder belofte van ratiha- 
 bendi ac indemnisandi ceterisque clausulis de jure soli- 
 tis.   Actum Harderwijk den 3. Meij 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Harmen Manders, Weduwe- 
 naar en Erfgenaam ex testamento van sijn Vrouw Aaltje 
 Spittaal Zalr. in leven Echteluijden, Gerretje Karssen, Wed. 
 van Jan Spittaal Zalr. als Moeder en Boedelhouderse van haar 
 kinderen, en Dirk Spittaal, dewelcke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, gecedeert en ge- 
 transporteert, doende sulks kragte deses, aan Marten Ver- 
 meer en Margrita Hoefnagel Echteld. haar huijs met 
 al sijn regt en geregtigheijt, staande in de Schoenma- 
 kers Straat deser Stadt, waar naast het huijs van Corne- 
 lis Claver ter eenre en Jacob Croesen ter andere sijde 
 gelegen is, om ’t selve voort te kunnen aanvaarden 
 en sulks voor een summa van eenhondert en vijftig gul- 
 dens, van welke coopspenningen de Comparanten 
 bekenden voldaan te zijn, belovende ’t selve huijs te 
 wagten ende te waeren commervrij en alle voorpligt 
 daar van aftedoen als Erfcoopregt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum den 7. Meij 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Wijnand van Zitteren en Jannetje Harms Echteld., welcke 
 bekenden uijt onderlinge liefde en genegenheijt mal- 
 kanderen en den een den anderen, doende sulks reciprocé 
 kragt deses, te legateren en bemaken het vrugtgebruijk 
 van haarlieder gerede en ongerede goederen, actien en 
 crediten, geene hoegenaamt uijtgesondert, om naa 
           (eerststervende door den) 
 doode der \/ langstlevende sijn of haar leven lang na 
 tugts regten gebruijkt te werden, sonder door haar kinde- 
 ren in dat gebruijk verhindert te kunnen werden, sullende 
 den eijgendom verstrekken aan de kinderen voor haar legiti- 
 me portie, deselve soo veel nodig na regt en daartoe in- 
 stituerende, met begeerte dat dese naa doode van de eerst- 
 stervende als testament, legaat, codicil of anders betere, stiptelijk 
 sal werden nageleeft.  T’ oirkonde is deze bij ons getekent en bese- 
 gult binnen Harderwijk den 16 Meij 1757.  was nevens twee cachet- 
 ten in rood lak getekent   Jan Apeldorn.  Francois Oosterbaan. 
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  Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde de Hoog- 
 Welgeboren Juffer Helena Petronella Baronesse van den 
 Clooster, geassisteert met onsen Secretaris den Heer en Mr. 
 Abraham van de Graaff, dewelke bekende in de beste forme 
 van regten te constitueren en volmagt te maaken, doende 
 sulks kragt deses, Harmen Slijkman, Onderscholt te Veesen, 
 om naamens de Comparante voor Johan Brouwer, Scholtus 
 des Ampts Heerde, te doen pandkering tegens sodane 
 peinding, als Johan Brummelkamp op de gerede goederen, 
 en wel op de halfscheijt der koopspenningen van het 
 Erf Nasareth, voor de halfscheijt van de summa van seven 
 hondert seventig gulden, heeft konnen goedvinden te 
 doen, en daar omtrent te doen en te observeren al het 
 gene nodig is en de saak vereijscht en vorders al het 
 geene de Comparante in desen soude kunnen, mogen 
 of moeten doen, alles met belofte van ratihabitie en in- 
 demnisatie, onder verband van haar persoon en goederen 
 als na rechten.   Actum den 2. Meij 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Isak 
 Ossenberg en Elisabet Snel Echteld., welke bekenden, voor 
 haar en haare Erfgenamen, in een vasten en stedigen erf- 
 koop verkoft te hebben en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Andries Wulven en Elisabeth Preijs Echteld. een huijs 
 staande in de Luttekepoort Straat, tussen de behuijsing 
 van Koperen ter eenre en van Jan Boxhorn ter andere sijde, 
 doende in ordinaris verponding behalven de Stadt stuijver 
 f. 1-8-12 voor een summa van twee hondert Caroli guldens 
 vrij geld, waarvan Comparanten bekenden ten vollen 
 voldaan te zijn, des beloofden sij voorsr. parceel te wagten 
 en wahren commervrij en allen voorpligt, tot d’ordinaris 
 verponding 1754 en haerstedegeld 1755 incluijs, aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.   Actum Harderwijk den 18. Meij 1757. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerde Dr. Jacobus 
 Apeldorn, als volmagtiger van Arnt Wijnen Senior en 
 Maria Veldcamp Echtel., Arnt Wijnen Junior en Johanna 
 Vos Echtel. en Jan Wijnen en Alida van Dam Echtel. te 
 saamen respective Erfgenamen van Gerrit Wijnen en 
 Jacomina Aarts in leven Echteld., ingevolge volmagt 
 voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt 
 Elburg gepasseert in dato den 16 April 1756, bij ons 
 gelesen en sulks behelsende, dewelke in die qualiteijt be- 
 kenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 kogt, gecedeert en getransporteert, doende sulks kragte 
 deses, aan Paulus Benin Duvergé en Hendrica Bunscho- 
 ter Echteld. een camp saaijland, leggende voor deese 
 Stadt aan de Sandsteeg, naast daar de oude molen  
 gestaan heeft en ’t land van Loge Stevens ter eenre 
 en het land van Henrik Cirkel ter andere sijde, zijnde 
 vrij allodiaal goed met geen andere lasten beswaart 
 als met een ordinaire verpondinge van thien guldens 
   ne 
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 negen stuijvers en ses penñ., voor een summa van negenhon- 
 dert en vijftig guldens ad 20. stuijvers het stuk vrijgeld, van wel- 
 ke koopspenningen de Comparant q.q. bekende ten vollen vol- 
 daan te zijn, belovende ’t selve land naemens sijn Principalen 
 te wagten ende te warhen commervrij en alle voorpligt, als 
 van een verpondinge over ordinair 1755 daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 11. Meij 1757.  
 
 
 Voor Schrassert en Van Holthe Schepenen compareerde de Hoog- 
 welgeboren Jonkvrouwe Helena Petronella van den Clooster, 
 geassisteert met onsen Secretaris den Hr. en Mr. A. van de 
 Graaff, en verklaarde bij desen in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en volmagt te maken de Heer 
 Mr. B.J. Hoff, Advocaat voor den Hove Provinciaal van Gelder- 
 land, om namens de Comparante defendo waartenemen 
 en te behandelen sodane peindingsprocedure, als Johan 
 Brummelkamp, sig qualificerende als Erfgenaam van sijn 
 overledene Vrouw Zeine Ernestin van den Clooster, op de gerede 
 goederen van de Comparante, in den Ampte van Heerde ervinte- 
 lijk, heeft durven ondernemen; qualificerende den Geconsti- 
 tueerde om haar in die saak tot den uijteijnde toe te 
 patrocineren en daaromtrent alles te doen en te verrigten 
 het geene eenigsints nodig sal zijn en na practijcq van 
 Veluwen gerequireert wordt; alles met belofte van rati- 
 habitie en indemnisatie, voorts onder alle clausulen der 
 regten eenigsints noodsakelijk, onder verband als na regten.  
 Actum Harderwijk den 26. Meij 1757. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde Juffer 
 Maria Margaretha Augeard, Huijsvrouw van den Heer Johan 
 van Balen, Præceptor van de vierde classe van het Veluwsche 
 Gymnasium binnen dese Stadt, geresumeert hebbende den 
 inhout der Huijwlijk voorwaarde tussen haar en haar voorñ. 
 Man voor het ingaan van het Huijwlijk opgerigt op den 5e Maart 
 1755, en daar uijt gesien dat sij haar Man alle haare goe- 
 deren had bemaakt en overgegeven, edog hier van uijtgeson- 
 dert all het geene tot des Comparants lijf was behorende, 
 welker inhout sij alnog bij desen komt te inhæreren, ende 
 nader in overweging nemende de sekerheijt haares doods en  
 de onderkere uijrhe van dien, geresolveert is geworden uijt 
 suijvere genegeheijt, sonder persuasie of inductie van ijmand, 
 te legateren en bemaken, all des Comparants sijlver, goud, klijn- 
 odien, klederen, sijde, linnen, wullen en in het generaal alles 
 wat tot des Comparants lijf is gehorende, geene hoegenaamt 
 uijtgesondert, aan haar twee Nigten, met naame Elisabeth 
 Bouis, tegenswoordig in dienst zijnde bij den Heer Burgermr. 
 W.J. van Westervelt, en Anna Frescarodé, Dogter van den 
 Heer Jean Frescarodé, Predikant van de Walsche Kerk 
 tot Haarlem, om onder haar beijde aanstonds naa doode 
 van de Comparante in egale deelen verdeelt te werden, 
 willende en versoekende dat inval sij voor haar voorñ. Man 
 mogt komen te overlijden, haar Man all het geen tot 
   haar   
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 haar lijf is gehorende aanstonds naa haar dood aan haar 
 voorsr. twee Nigten sal hebben uijttekeren en overtegeven, 
 blijvende de kosten van haar begrafnis tot sijnen lasten 
 sonder dese voorsr. Legatarissen ijts daar van in rekening te 
 brengen; begerene dat dese haare dispositie naa haar 
 dood in forme van testament, legaat, codicil of in een 
 andere betere stiptelijk sal werden agtervolgt.  T’ oir- 
 konde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
 Harderwijk den 30. Maij 1757.  was nevens twee cachetten 
 in roden lak getekent  W.J. van Westervelt.  R.C.W. de  
 Wolff. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Ruth Huijgen en Wilmina Tewes Echteld., welke bekenden 
 voor haar en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop 
 op den 29 Maart 1755 te hebben verkogt en kragt deses te 
 cederen en transporteren aan Henrik Jan van Hagen en 
 Johanna Beijvinks Echteldn. en haar Erven, de helft in 
 een hof, op den 6 Meij 1747 aan de Comparanten en dese 
 Koperen saam getransporteert door de Kinderen en Erf- 
 genamen, als ook door de Wed. van wijlen den Heer 
 Professor Pagensteger, gelegen buijten de Smee- 
 poort aan ’t Westen naast den Hof van de Wed. Sas, doende 
 den Hof in ’t geheel in verponding 1 gl. 12 st. en 12 pen., 
 voor een summa van hondert seven en seventig gulden 
 en thien stuijvers vrijgeld, waar van Comparanten be- 
 kenden voldaan te zijn; des beloofden sij dese voorsr. 
 helft te wagten en wharen kommervrij en allen voor- 
 pligt daar van aftedoen, als erfkoop regt is, onder ver- 
 band en submissie als na regten.  Actum Harderwijk den 
 8. Junij 1757. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen, als Overprovisoiren 
 van de Diaconie, compareerden Lubbertus Bunskerken en Jan 
 Straalman, oudste Diaconen van de Nederduijtsche Gemeente 
 binnen dese Stadt, welcke verklaarden naa voorgaande con- 
 sent en auctorisatie van de Heeren van de Magistraat 
 d.d. 13 Febr. 1756, op den selven dag in het openbaar hebben ver- 
 koft een camp lands, genaamt Den Clerkencamp, groot onge- 
 veer thien schepel gesaaij, gelegen in deser Stadt Jonkeren 
 Enck, tussen de campen van den Secretaris van de Graaff en 
 Albert van Asselt ter eenre en de camp van den Burgermr. 
 Persoon ter andere sijde, schietende t’eijndens tegen het 
 gewasch van de Burgerwesen deser Stadt, doende in ordinaris 
 verponding behalven de Stadt stuijver f 6-7-8, aan onsen meeden 
 Raads Vrind den Heer Mr. Jan Apeldorn en Vrouwe Elisabeth 
 van der Kolck Echteluijden en haaren Erven, voor eene summa 
 van hondert vijf en vijftig Caroli guldens ad. 20 st. ’t stuk 
 vrijgeld, waarvan de Comparanten in haar qualiteijt beken- 
 den voldaan te zijn. 
  
 (: Een huijs afkomstig van Gerrit Abrahams, laastmaal 
 bewoont geweest zijnde door Maritje Rijkers Wesenhagen, 
 staande in den Grooten Oosterwijk, tusschen de schuur van 
 den Burgermr. Apeldoorn ter eenre en de schuur van Dr. Erkelens 
   ter   



169 
 

ORAH-153  1757 fol.086 
 
 ter andere sijde, doende in ordinaris verponding sonder de Stadts 
 stuijver f 1-10-10, aan Zeger Karssen en Evertje Gosens Echteldn en 
 haare Erven, voor een summa van sestig Caroli guldens ad 20 st. 
 ’t stuk vrijgeld, waarvan de Comparanten in haare qualiteijt 
 bekenden voldaan te zijn. 
 
 (: Een Huijs afkomstig van Jan Evertsen, bewoont werdende bij Ger- 
 rit Frans, staande agter de muur tussen de plaats van Mevr. 
 de Wed. van Burgermr. J. Schrassert ter eenre en het huijs van 
 Jan van Otterlo ter andere sijde, doende in ordinaris verponding 
 behalven de Stadts stuijver 2-2-8, aan Jan Peter Raaijen en Jan- 
 netje Meijnsen Echteldn. en haare Erven voor een summa van 
 negentig Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk vrijgeld, daar 
 van de Comparanten in haar qualiteijt bekenden voldaan te 
 zijn. 
 
 (: Een Huijs afkomstig van Beert Jansen, bewoont werdende 
 bij Aart Dwars, staande binnen dese Stadt in de Vullerstraat 
 tussen de schuur van Koperen ter eenre en die van Evert Aalt- 
 sen ter andere sijde, doende in ordinaris verponding behalven 
 de Stadts stuijver f 1-1-4, aan Jan Umbgroeve en Hendrikje 
 Jans Echteldn. en haare Erven, voor een summa van ses en veer- 
 tig gulden ad 20 Stuijvs. ’t stuk vrijgeld, waar van Compa- 
 ranten in  haar qualiteijt bekenden voldaan te zijn. 
 
 Wijders compareerden den geseijde Jan Straalman en den Chi- 
 rurgijn Andries van Asselt, in der tijd Diaconen van de Neder- 
 duijtsche Gemeente alhier, welke verklaarden naa voorgaan- 
 de consent en aucthorisatie van de Heeren van de Magistraat 
 d.d. 13. Febr. 1756, en op den selven dag in ’t openbaar verkoft te heb- 
 ben aan haar meede Broeder Diacon Lubbertus Bunskerken en 
 Geijsjen Hulsentop Echteldn. en haar Erven, een Boog met desselfs 
 getimmer of opstalt, laastmaal bewoont bij Willem Gerritsen 
 Lak, staande agter de muur tussen de Boog van den Lieute- 
 nant Markloff ter eenre en een Diaconie Huijsje ter andere 
 sijde, doende in ordinaris verponding 9 st. en 10 penñ. en gevende 
 jaarlijks aan de Stadt voor Booggeld ses stuijvers, voor een 
 summa van vijf en twintig Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk 
 vrijgeld, waar van Comparanten in haare qualiteit bekenden 
 voldaan te zijn. 
 
 Dienvolgens dese voorsr. parcelen met haar regt en geregtigheijt 
 aan de respective Kooperen kragt deses cederende en trans- 
 porterende, sonder voor haar of hare opvolgers het minste 
 regt of opspraak daar aan te behouden, belovende deselve 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 verponding tot ordinaris 1755 en heerstedegeld tot 1756 daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband als na regten. 
 Actum 4. Junij 1757. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerde Doctor 
 Johan Bastiaans, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken kragt 
 deses den Advocaat Henrik Johan Ardesch, ten eijnde om 
 naamens den Comparant te peinden aan alle de gerede en 
 ongerede goederen, speciaal aan het huijs en grutmolen cum 
    an  
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 annexis, staande in de Dorpe van Putten, aan Gerrit 
 Walburg en Evertje Everts toebehorende, om daar aan 
 betalinge te erlangen van een capitaal ad vijf hondert 
 guldens mitsgaders de interesse daar op verschenen 
 alsmede de renthe tot de dag der aflossche toe, inge- 
 volge obligatie d.d. 6. Junij 1753, en waarvan tijdige 
 dog vrigteloose opsage is gedaan op den 17 Jan. 1757, die 
 gelibelleerde peijndinge, soo door opbodinge, pandvei- 
 linge, koopbiedingen, versoeken van weethen, aanho- 
 ringe en dirigering van executie van ’t gerede en 
 ruijmingen en verwin van ’t ongerede, en alsoo alles 
 tot de uijteijnde toe te vervolgen, daar toe alle 
 terminen regtens te respicieren en in ’t generaal dien- 
 aangaande te observeren en te doen, ’t geen na land- 
 regten van Veluwen gerequireert mogt werden en 
 het geen den Comparant, selfs present zijnde soude 
 kunnen mogen of moeten doen, met magt van substi- 
 tutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, on- 
 der verband en submissie als na regten.   Actum 13. Junij 
 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerde Juffer Sara Palte, Weduwe en Boedelhoudersche 
 van wijlen den Heer Hendrik Oosterbaan, in leven Pre- 
 sident van het Collegie der Gemeensluijden binnen 
 dese Stadt, soo veel nodig geassisteert met onsen 
 Secretaris Mr. Abraham van de Graaff, dewelke be- 
 kende in de beste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken, doende sulks kragte deses, den 
 Heer Wilhem de la Forcé, Procureur en Notaris binnen 
 de Stad Gauda, om alles des Comparants saaken, soo in als 
 buijten regten waar te neemen, in specie in te vorderen 
 soodaene schulden en prætensien, welcke de Comparante 
 in cas van negotie als andersints van dese ofte geene mogt 
 hebben intevorderen, de onwilligen met middelen regtens 
 te vervolgen, daar tegen te procederen, de termijnen 
 van regten te respicieren, in des Comparants naame te 
 caveren, sententien te aanhooren en deselve ter executie te 
 doen leggen, te transigeren, penningen t’ ontfangen, daar 
 voor te quiteren en generalijk alles te doen en te verrigten 
 ’t geen de noodruft der saaken agtervolgens coustume locaal 
 sal koomen te vereijschen, en de Comparante selve præ- 
 sent zijnde soude kunnen, mogen en moeten doen, met 
 belofte van ratihabitie, indemnisatie en magt van 
 substitutie, blijvende den Geconstitueerde verpligt om de 
 Comparante bewijs rekening en reliqua te doen.   Actum Har- 
 derwijk den 13. Junij 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde de Heer 
 Dr. Anthonij Edingh, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken, doende 
 sulks mits desen, den Advocaat Henrik Johan Ardesch, ten 
 eijnde om alle des Comparants saaken, soo in als buijten 
 regten, binnen dese Provincie van Gelderland, tam agendo quam 
   de 
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 defendendo voor alle Heeren Rigteren en Gerigten idque contra quos- 
 cumque waarteneemen, speciaal om den Comparant als naaste 
 Bloedverwant en als Erfgenaam ab intestato van wijlen sijn 
 Nigt Helena Susanna Eding binnen dese Stadt overleden, te 
 patrocineren in soodane procedure als den Comparant tegens de 
 prætense Erfgenamen ex testamento van wijlen sijn opgemelte 
 Nigt voornemens is te entameren, en het testament in dato 
 den 16 April 1757 op allerleij wijse, ’t zij in ’t geheel ofte ten 
 deele te querelleren en tegen te spreeken, daar toe alle 
 middelen regtens te emploijeren, stadtregtelijken staat 
 en inventaris te vorderen, en voorts tot extraditie van de na- 
 latenschap te procederen, soo en in der voegen als den Geconsti- 
 tueerde het beste sal vermeijnen te behooren; ook des noods 
 het erfhuijs te verburgen en cautie prolitis expensis te stellen 
 en de Burgen in allen gevallen belofte van wharing en gua- 
 rand te doen, speciaal mede om, in val den Comparant geene 
 personele Burgen konde krijgen, alsdan in naeme en ziele van den 
 Comparant werkelijk te præsteren cautie juratoir, soo en als na 
 regten gerequireert mogt werden; vorders alle terminen regtens 
 te respicieren, sententien te aanhooren, de voordelige ter executie 
 te leggen en van de nadelige te appelleren, te accorderen, transi- 
 geren, penningen te ontfangen en te quiteren, en in alle gevallen 
 des Comparants plaatse vertreden en wijders in het generaal 
 alles te doen en te laten geschieden, ’t geen de nature en 
 noodruft der saaken eenigsints mogt vereijschen en de Compa- 
 rant, selvs præsent zijnde. soude kunnen, mogen off moeten 
 doen, ofschoon tot het een off andere een naeder off speciaelder 
 volmagt gerequireert wierde, dewelke den Comparant wil 
 houden, als off in dese woordelijk geinsereert ware, met magt 
 van substitutie en belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 idque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder ver- 
 band en submissie als na regten.   Actum den 13. Junij 1757. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerde Pilgrom 
 Diderik Wolfsen, Lieutenant in het Regiment van den Heer Gene- 
 raal Major van Eck, welcke bekent in de bestendigste forme 
 regtens te constitueren en volmagtig te maken, sulks doende 
 kragt deses, sijnen Heer en Broeder Hendrik Gijsbert Wolfsen, om 
 in sijnen naame alle saaken, tam ad lites quam ad negotia, te 
 verrigten, sonderling om vergoeding en betaling van sodanige summa 
 te erlangen als Comparant van wegens pagt en huure als ook pagt 
 saat of anders hoegenaamt te prætenderen heeft van Willemina 
 Willems, gewoont hebbende op den Heer Comparants Erve in den 
 Ampte Barnevelt, de noodige regtsterminen te observeren en 
 de saak tot de finale executie toe te vervolgen, ook pen- 
 ningen te ontvangen en voor d’ontfangene quitantie te passeren, 
 houdende in desen voor geinsereert indien eenige nadere of speci- 
 aalder last wierd gerequireert, alles met magt van substitutie, 
 sullende den Heer Geconstitueerde sig verpligt houden aan den 
 Heer Comparant de nodige bewijs en reliqua van het verrigte te 
 geven, alles onder belofte van ratihabitie en indemnisatie en 
 voorts als na regten.   Actum Harderwijk den 14 Junij 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Gerret Loogen en Gerretje Loogen 
 Huijsvrouw van Gijsbert Priester,dewelcke verklaarden samt en ijder 
   voor 
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 voor sig om sonderlinge redenen te revoceren, casseren en te 
 niet te doen soodaane dispositie, als sij reciproquelijk voor 
 Heeren Schepenen Geltsaijer en Oosterbaan op den 29 Novemb. 
 1747 binnen Harderwijk gepasseert hadden, deselve houdende 
 en willende gehouden hebben als of die nooit bij haar gepas- 
 seert op in de werelt geprest ware, sonder dat den eene 
 op des anderen naa te laten boedel uijt hoofde van die 
 gemelte testamentaire dispositie eenige de alle- 
 minste opspraak of prætensie sal kunnen of mo- 
 gen sustineren te hebben. Begerende dat dese haare con- 
 trarie dispositie sal hebben het volkomen effect van revo- 
 catie, cassatie en te niet doeninge der vooraangetogen 
 dispositie, als of die noojt gepasseert ware. 
 T’ oirkonde is deze bij ons getekent en gesegult binnen Har- 
 derwijk den 15. Jun. 1757. was nevens twee cachetten in rood 
 lak getekent en gesegult  B.W. Pannekoek.  R.C.W. de 
 Wolff. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor Schrassert en Van Holthe Schepenen compareerden Corne- 
nieuw Prothoc Rubr. lis Verhoef en Maria Brantsen Egteld., dewelke bekenden 
Vihe Straat bij desen voor sig en haaren Erven opregt en deugdelijk 
 schuldig te zijn aan Coopman Gerrit Maal tot Amsterdam 
 en sijnen Erven een summa van twee hondert en tagtig 
 Car. guldens ad 20 strs. ’t stuk, procederende dese schuld 
 wegens tot heden toe op verscheijdene tijden aan Compa- 
 ranten geleverde waaren en coopmanschappen, van welke 
 summa Comparanten jaarlijks en alle jaar op derselver 
 verschijnsdag, waar van heden over een jaar de eerste 
 sal zijn, belooven en aannemen promptelijk te beta- 
 len een rente van twee gulen thien stuijvs. tegens 
 ijder hondert, en daar in tot de finale aflosse des 
 capit. toe te sullen continueren, welke alle jaar 
 op derselver verschijnsdag sal mogen en moeten geschie- 
 den, mits een vierdeel jaars bevorens van de eene off 
 andere sijde opgeseit zijnde; voor welk capitaal, renten 
 en bij onverhoopte wanvoldoeninge te vallen kosten, 
 Comparanten tot een speciaal onderpand stelden haar 
 Huijs staande in de Smeepoort Straat, naast het huijs van 
 Rijket van Ottelloo op de hoek van den Brink alhier 
 ter stede, en verders verbonden haare persoonen en goederen 
 met renuntiatie van alle exceptien en submissie als 
 na regten.   Actum den 18 Junij 1757. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerden 
 Jochem Jacobsen, Weduwenaar, Boedelhouder en Tuijtenaar 
 van wijlen Aaltje Evertsen ter eenre, Wouter Evertsen, 
 Broeder van geseijde Aaltje Evertsen dus desselfs Erf- 
 genaam ab intestato voor een vierde portie, onse meede 
 Raads Vrinden de Heeren Mr. Nicolaas Willem de Meester 
 en Aalt van Holthe, als Overprovisoiren van het Dia- 
 conie Wesenhuijs binnen dese Stadt, specialijk ad hunc 
 actum geauthoriseert volgens Resolutie van de 
 Ed.Achtb. Heeren van de Magistraat d.d. 11 Febr. 1757, 
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 representerende de kinderen van wijlen Jan Evertsen, in leven Broeder 
 van gemelte Aaltje Evertsen, als pleegkinderen van geseijde Godshuijs 
 voor een vierde portie, Harmen Aaltsen en Gerret Aaltsen, 
  kinderen van wijlen Aalt Evertsen, in leven Broeder van ge- 
 seijde Aaltje Evertsen dus meede Erfgenamen ab intestato voor een 
 vierde portie, en Hendrina Everts, Dogter van wijlen Evert Evertsen 
 in leven Broeder van geseijde Aaltje Evertsen, dus meede Erfgename 
 ab intestato voor een vierde portie, voorsien met het consent en 
 approbatie van de Ed.Achtb. Heeren van de Magistraat volgens 
 Resolutie d.d. 18 Jun. 1757, alsoo om redenen niet sui juris is verklaart, 
 ter andere sijde, ende verklaarden naa voorgaande opening en over- 
 weging van den staat des boedels, welke den eersten Comparant 
 in sijn vooraangetogen qualiteit tot hier toe na tugtsregten ge- 
 bruijkt en beseten had en vermits de gerede goederen op den 21 
 Maart 1752 waren verkoft volgens erfhuijs cedule, geresolveert 
 waaren geworden om ten aansien van de ongerede goederen in te 
 gaan en te sluijten de volgende Boedescheijding. 
 Dat Jochem Jacobsen renuntieert en afstandt doet van de Tugt, gelijk 
 meede van de morgengave groot hondert gulden, hem volgens 
 Huijwlijks voorwaarden d.d. 16 Febr. 1735 competerende, en daar benevens 
 aan de bovengenoemde Erfgenamen overgeeft een math hooijland 
 op de Kromme Mehen, gelegen aan de Oostsijde deser Stadt, West- 
 waarts de kinderen van Jan Withaar, Suijdwaarts en Oostwaarts 
 Wouter Evertsen en Noortwaarts de Zee, doende in ordinaris 
 verponding behalven de Stadts stuijver 0-13-14, om van nu af 
 aan haar schoonste daar mee te doen na haar welgevallen, 
 sonder eenig regt of prætensie uijt hoofde van Tugt als an- 
 dersints daar aan te hebben of behouden. 
 Waartegens de Erfgenamen respectivelijk ijder voor sijn aan- 
 deel aan geseijde Jochem Jacobsen voor den afstant van die 
 Tugt eeuwiglijk erflijk en eijgendomlijk overgeeven vijf 
 twaalfde parten in de hoovjes, zijnde hooijland, gelegen 
 agter het goed van de Wed. Huijsman in Hierden, waar 
 van een twaalfde part toebehoort aan Jochem Jacobsen 
 en ses twaalfde parten aan den tweeden Comparant Wouter 
 Evertsen, Westwaarts Jan Jacobsen, Oostwaarts Jan Arntsen 
 en Noordwaarts de Erfgenamen van den Oversten Erkelens, doende 
 in het geheel behalven de Stadts stuijver in ordinaris ver- 
 ponding 0-16-8, sullende Jochem Jacobsen, behalven den afstand 
 der Tugt, daarenboven aan de Erfgenamen betalen een sum- 
 ma van drie hondert vijf en twintig Caroli guldens ad 20 Stuijv. 
 ’t stuk vrijgeld, waar van de Erfgenamen bekenden vol- 
 daan en betaalt te zijn. Begerende parthijen condividenten 
 dat dese sal hebben het effect van eene Stadtregtelijke boe- 
 delscheijding, belovende elkanderen een whaare te zijn en daar 
 toe verbindende haare personen en goederen, als ook die van 
 de Diaconie, voor soo verre deselve mogte aangaan ten bedwang 
 en submissie als na regten.   Actum Harderwijk den 17 Junij 
 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden onde meede Raads Vrinden 
 de Heer en Mr. Nicolaas Willem de Meester en Aalt van 
 Holthe, Overprovisoiren van het Diaconie Wesenhuijs binnen 
 dese Stadt, specialijk hiertoe geauthoriseert door de Edele 
 Achtb. Heeren van de Magistrat volgens resolutie d.d. 17 Febr. 1757, 
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 Harmen Aaltsen en Gerret Aaltsen, kinderen van wijlen Aalt 
 Evertsen en Hendrina Eversten, Dogter van wijlen Evert Evertsen, 
 voorsien met het consent en approbatie van de EdelAchtb. 
 Heeren van de magistraat volgens Resoluitie d.d. 18 Jun. 
 1757, omdat om redeen niet sui juris is verklaart, te saamen 
 voor drie vierde parten eijgenaren van een math hooijland 
 gelegen aan de Oostsijde van dese Stadt, Westwaarts de kin- 
 deren van Jan Withaar, Suijd en Oostwaarts den Kooper 
 en Noordwaarts de Zee, doende in ordinaris verponding be- 
 halven de Stadts stuijver in ’t geheel 13 stuijvers 14 penñ., 
 welcker een vierde part aan Wouter Evertsen, den koper 
 in desen, toebehoort, alles volgens Boedelscheijding op 
 heden tussen dese Comparanten en Wouter Evertsen, als 
 gesamentlijke Erfgenamen en regthebbenden op den 
 boedel en nalatenschap van wijlen Aaltje Evertsen in 
 leven Ehevrouww van Jochem Jacobsen ter eenre, en Jochem 
 Jacobsen als Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar 
 van geseijde Aaltje Evertsen ter andere sijde, opgerigt, 
 verklaren in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van voorgemalte Wouter Evertsen, der 
 Comparanten drie vierde parten in het math Hooijland hier 
 voorn in suijn bepaling gespecificeert, voor een summa van 
 hondert en vijftig Caroli guldens vrijgeld, daae van Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, waartegens de Comparanten 
 voor haar en haare nakomelingen bekenden hier van onteijgent 
 en ontgoedet, en den Koper daar aan geeijgent en gegoedet te 
 zijn, hem belovende gemelte drie vierde parten te wachten 
 en te wharen kommervrij en alle voorpligt daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband van haare personen 
 en goederen, alsmede die van de Diaconie, voor soo verre de- 
 selve mogte aangaan, ten bedwang en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijk den 17. Junij 1757. 
 
 
 Voor Henr. Boonen en Pannekoek Schepenen compareerden 
 Hendrikje Lamberts Wed. Snell, gesond van lichaam en verstand, 
 dewelke na inhæsie van voorenstaande dispositie (de dato 
 den 27 Octob. 1745) verklaarde te versoeken en te nomineren 
 Gerret Buijtenhuijs en Jacob Wesenhagen te samen en ijder 
 bijsonder, om bij haar overlijden te waaken voor het interesse 
 en securiteijt van haare Dogters kinderen ten faveure agter 
 volgens het hier vooren gedisponeerde ten faveure van deselve; 
 verklarende bij desen aan haar Dogters kind Gesijntje Noorthout 
 ook nog te prælegateren een summa van hondert guldens, welke 
 bij overlijden van Gesijntje sullen vererven op Hendrikje Noort- 
 hout boven de reets aan deselve bemaakte vijf hondert guldens. 
 Gevende tot het eene en andere an de bovengenoemde Mannen 
 alle soodaene qualiteit en magt als deselve na regten 
 daartoe nodig sullen hebben, teffens met versoek, dat de 
 Heeren Overweesmeesteren aan deselve de behulpsame 
 hand sullen gelieven te verleenen, opdat haar dispositie ten 
 faveure haarer Dogters kinderen het uijterste effect mogen 
 gewinnen.  T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk op den 3 Meij 1753. was nevens twee cachetten in rooden 
 lak  getekent.   Henr. Boonen.  B.W. Pannekoek. 
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 Voor deselve Schepenen, Jacob Wesenhagen, thans overleden zijnde, ver- 
 klaart Henrikje Lamberts Wed. Snell in desselfs plaats en ten selven 
 effecte als boven aan te stellen, te versoeken en magtigen Isak 
 Ossenberg. Actum Harderwijk den 21 Junij 1754. was nevens twee 
 cachetten in rooden lak getekent   Henr. Boonen.  B.W. Pannekoek. 
                                                Geregistreert 17. Jun. 1757. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Mr. Abraham 
 van de Graaff, Secretaris deser Stadt, en Vrouwe Maria van Castri- 
 cum Echteluijden, welke bekenden voor haar en haare Erfgenamen 
 verkoft te hebben, en over sulks kragt deses te cederen en overtege- 
 ven aan en ten erflijken behoeve van Juffer Sara Palthe Weduwe 
 van wijlen de Heer Henrik Oosterbaan, in leven Præsident 
 der gesworen gemeente binnen dese Stadt, twee stuks obliga- 
 tien, houdende beijde ten lasten van de Generaliteijt der Vereenigde 
 Nederlanden ten Comptoire van de Unie in s’ Gravenhagen, staande 
 beijde ten naame van Andreas Gotlieb Baron van Bernstorf, geda- 
 teert den 8. August. 1712 en geaggreërt den 1 Julij 1713. De eerste van veer- 
 thien hondert gelijke Ponden ad 40. grooten ’t Pond, Regstr.Fol. 178vso 
 Nº. 46, Nº. 46. Regt. Fol. 67. De tweede van duijsent gelijke ponden 
 ad 40 grooten ’t Pond, Regt. Fol. 208vs. Nº. 45. Regt. Fol. 73, voor 
 eene summa van tweeduijsent vier hondert Carolie guldens segge f 2400-:-: 
 en voor de verlopen interesse van den 12. August 1756 tot dato 
 deser incluijs, zijnde 10 maanden en 16 dagen tegen drie gulden 
 van ijder hondert in ’t jaar, de summa van  …………………………      63-3-2 
  te saam bedragende  ……………-   f 2463-3-2 
 
 Van welke summa van penningen de Comparanten bekenden mits 
 desen naa genoege voldaan en betaalt te zijn, en dus deese voorñ. 
 twee obligatien aan de Kooperse en haare Erven in vollen eij- 
 gendom overgevende, sonder daar aan eenig het allerminste 
 regt, actie of eijgendom te hebouden ef te reserveren, belovende 
 deselve voor alle namaninge, op en aanspraak kost en schaa- 
 deloos te sullen indemniseren en bevrijden, onder verband van 
 der Comparanten personen en goederen, ten bedwang en submis-  
 sie als na regten.   Actum Harderwijk den 28. Jun. 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Woutertje 
 van der Goot woonagtig tot Nijkerk, gaande en staande, ge- 
 sond van lighaam en haar verstand volkomen magtig, welke 
 verklaarde uijt overdenking van de sekerheijt des doods en 
 onsekere uijrhe van dien, geresolveert te zijn, sonder inductie 
 of persuatie van ijmand, over haar tijdelijke goederen haar 
 van God Almagtig gegeven, te disponeren in voegen en manie- 
 ren als volgt. 
 Aanvankelijk revocerende, casserende ende te niete doende 
 alle haare voorige dispositien, zijnde voor tegenswoordig haar 
 laatste en uijterste wille, dat sij prælegateert ende bemaakt 
 aan de tweede Soon van haar Neev Jan Hendriksen van der Goot, 
 met naamen Gerret Jansen van der Goot, een mergen tabaks- 
 land, genaamt den Doovencamp met de helft van de schuur 
 staande aan de Walersteeg, soo en als het thans bij Albert 
 Dirksen in pagt gebruijkt word. 
 Vervolgens legateert sij Comparante aan de twee Soonen van haar 
 Suster Hendrikje van der Goot, Huijsvrouw van Coenraad Coene, 
 met naamen Wouter en Gerret Coene, ijder de summa van vijf 
 hondert guldens eens. 
 Legaterende wijders aan de Proeven binnen Nijkerk een hondert 
 gulden eens. 
 Aan het Gasthuijs aldaar een hondert guldens eens. 
 Ende een hondert gulden overlatende ter dispositie van haar hier 
   naa 
  



176 
 

  
   
ORAH-153  1757 fol.89vso 
 
 naa benoemde Erfgenamen, om deselve te geven en te dis- 
 tribueren aan Luijden, welke sij vermeijnen sullen het 
 hoogste van nooden te hebben. 
 Dat haar overige nalatenschap, soo gerede als ongerede 
 goederen, actien en crediten, blijvende hiervan uijtgesondert 
 haar klederen, kleijnodien, silver en goud tot haar lijf 
 gehorende, waarover sij de vrije dispositie aan sig be- 
 hout, voor de geregte halfscheijt sullen erven en ver- 
 sterven op haar voornoemde Suster Hendrikje van der 
 Goot, Huijsvrouw van Coenraad Coene, en bij haar over- 
 lijden op haar twee Soons, met naame Wouter Coene 
 en Gerret Coene voornoemt. 
 Dat de andere helft van haar nalatenschap sal verer- 
 ven en versterven op de tegenwoordig hebbende en hier 
 naa krijgende kinderen van haar Neeff Jan Hendrik- 
 sen van der Goot in gelijke deelen, uijtgesondert dat 
 desselfs Soon Gerret Jansen van der Goot dat mergen 
 Tabaksland als gesegt vooruijt sal genieten, sullende 
 inmiddels der kinderen Vader dese helft van haar nala- 
 tenschap na tugtregten sijn leven lang mogen gebruij- 
 ken, mits inventaris van die goederen geevende den 
 geene die daar toe geregtigt mogten wesen, en ver- 
 volgens de Tugt verburgen, als sulks naa landregten 
 gerequireert werd, sonder dat eenigen goederen uijt 
 de helft van dese nalatenschap sullen mogen werden 
 veralieneert of beswaart, maar blijven voor de kinde- 
 ren. Waar meede haar dispositie eijndigende, begeert sij Com- 
 parante, dat deselve na haar dood in forme van testa- 
 ment, legaat, codicil of andere betere stiptelijk sal werden 
 agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 1 Julij 1757.  was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent.  Jan Apeldorn.  D. Boonen. 
 
 
 Voor Pannekoek en Oosterbaan Schepenen compareer- 
 den Claas Wesenhagen en Geertruij Kronenburg Echteld., 
 dewelcke bekenden in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en in vollen eijgendom overtegeven haar hof, gelegen buij- 
 ten de Stadt aan de Vierkampen, naast de hof van den 
 Heer Oud Burgermeester H.J. van Erkelens ter eenre en die 
 van Marten Vermeer ter andere sijde, doende in ordi- 
 naris verponding behalven de Stadts Stuijvers 1-6-8, 
 aan en ten erflijken behoeve van Thijs Jansen en Ger- 
 retje Mulders Echteld. voor een summa van hondert 
 Caroli guldens vrijgeld, waar van Comparanten be- 
 kennen ten vollen voldaan en betaalt te zijn, des 
 beloofden Comparantn. dese te sullen wagten en wha- 
 ren commervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris 
 verponding 1756 incluijs aftedoen, als erfkoop regt  
 is.  Actum  Harderwijk 8. Jul. 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden 
 Peter Petersen en Jannetje Lubberts Echteldn. en bekenden 
   voor 
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 voor haar en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop te heb- 
 ben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en overtegeven 
 in vollen eijgendom aan en ten erflijken behoeve van Gerret Hen- 
 driksen en Aaltjen Sijmons Echteldn. een camp saaijlans ongeveer 
 twee schepel gesaaij, gelegen in Hierden ten sijde van de Hooge 
 Vaaren, tegens over de Wijtgrave, ten Oostent Kooperen, ten 
 Westent Beert Lubbersen, ten Noorden de Wed. van Henrik Peter- 
 sen en ten Suijden gemelte Hooge Vaaren, voor een summa 
 van twee hondert en dartig Caroli guldens ad 20 stuijv. ’t stuk 
 vrijgeld, ’t welck de Comparanten bekennen ontfangen te hebben, 
 belovende voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij 
 en allen voorpligt, tot de jaarlijkse verponding ad 10 stuijv. 
 s’ jaars tot 1756 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum Harderwijk den 9. 
 Julij 1757. 
 
 
 Voor Schrassert en De Wolff Schepenen compareerden Albert 
 van Asselt en Henrikje Willems Echteld., welke bekenden 
 voor haar en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en 
 in vollen eijgendom overtegeven, aan en ten erflijken 
 behoeve van Henrik van Raalten en Gerretje van Asselt 
 Echteld., der Comparanten aangetrouwde Soon en Dogter, een huijs 
 staande binnen dese Stadt in de Groote Poort Straat, naast 
 de schuur van Evert Elbertsen ter eenre en de plaats van 
 Derk Vosselman ter andere sijde, bij de koperen bewoont 
 werdende, doende in ordinaris verponding behalve de  
 Stadts stuijver f. …. voor de summa van twee hondert 
 en thien Caroli guld. ad 20 stuijvs. ’t stuk vrijgeld, waar 
 van de Comparanten bekenden voldaan te zijn, des beloofden 
 sij voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en 
 de verponding tot 1756 incluijs, aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 Harderwijk den 11 Julij 1757. 
 
 
 Voor De Meester en Boonen Schepenen compareerde den 
 WelEerwaarde Godzalige en Hooggeleerde Heer Bernar- 
 dus Fabritius, verbi divini Minister te Beetst, in quali- 
 teit als testamentaire Voogd en Momber over de on- 
 mundige nagelatene kinderen van wijlen Vrouwe 
 Bartha Fabritius, genaamt Hof, met naamen Fredrik 
 Hendrik Christiaan, Christina Cornelia, en Henricus 
 Arnoldus Hoff, dewelke verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maken, sulks doende kragt deses, de Heer en Mr. Bernard 
 Johan Hoff, practiserend Advocaat voor de WelEdene Hove 
 van Gelderland, om namens den Heer Comparant qualit. prad. 
 te ontfangen soodane penningen als Sijn Eerwaarde 
 voor sijn Eerwd. pupillen van Gerret Vos te Elburg, wegens 
 den aankoop van een huijs, staande aldaar in de Vischpoorts 
 Straat, de dato 14 Febr. 1757, so als hetselve tegenswoordig 
 door den Heer Secretaris Feith bewoond word, en bij bovenge- 
 noemde Vrouwe Bartha Fabritius, genaamt Hoff, stervende 
 is nagelaten, en om teffens namens de Heer Comparant 
 in voornd. qualiteit voor des selfs pupillen aandeel, tegen 
 ontfangst der koopspenningen van meergemelte huijs 
 aan en ten behoeve van den Koper Gerret Vos te doen be- 
 hoorlijk transport, so en als sulks na de wetten en coustumen 
 der Provincie van Gelderland en der Stadt Elburg nodig is 
 en gerequireert sal werden. 
   Qua  
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 Qualificerende al verder de Heer Comparant den Heer 
 Geconstitueerde voor desselven pupillen te ontfangen 
 haare portien in eene summa van twee duijsent seven 
 hondert en vijf en twintig guldens, heenkomende wegens 
 sekere securiteit en onderpand ad twee duijsent en 
 ses hondert guldens in het Erven goed, genaamt Ten 
 Campen Goed, voor een jaarlijkse penning van vijf en 
 seventig guldens, op den 21 Septemb. 1754 door de Heer 
 Burgermeester W.T. Hoff ten behoeve van WelEd. Gest. 
 kinderen gepasseert, en wel in het huijs, hof, twee 
 Bergen, schuur en schaapschot op den Brink met 
 het jonge gepoot agter den berg, voorts drie mudden 
 gesaaj met derselver holtgewasch genaamt De Kamp, 
 leggende Noord en Oostwaards Mevrouw van Putten, 
 item ses schepels gesaaj met derselver holtgewasch 
#de Huijsstede, naast de genaamt # het Binnenland, waaronder gehoort de land 
vorige drie mudden thien hof met het hagentje, gelegen Suijdwest tegen Juffrouw 
schepels saaijland met Courage, en Noordwaarts Mevrouw van Putten, item 
derselver holtgewas ge- item een saaijkamp, genaamt Het Mudde voor het huijs 
naamt bij de put gelegen en het weijland onder het erve, welke 
 penningen ad twee duijsent seven hondert en vijf en 
 twintig guldens de Koper Hendrik Benekamp heeft 
 belooft te sullen betalen aan de Erfgenamen van 
 wijlen Vrouwe Bartha Fabritius, genaamt Hoff, 
 waar tegen Hendrik van Duuren, als Volmagtiger 
 van den Her Burgermeester W.J. Hoff sig heeft 
 verbonden die penningen voornoemt aan de koopspen- 
 ningen te sullem laeten korten en den Koper te 
 sullen laten in betaling van dien valideren; en einde- 
 lijk magtigt de Heer Comparant in meergemelte 
 qualiteit den Heer Geconstitueerde, om van de voor- 
 schrevene gevestigde onderpand, voor soo verre het- 
 selve Heeren goed aangaat, bij de Rekenkamer 
 deser Provincie, alsmede ten Prothocolle des Ampts 
 Doornspijk, te versoeken roijement met verklaring 
 dat bovengemelte Erfgenamen uijt hoofde van dat 
 onderpand geen verdere op of aanspraak op de verbondene 
 parcelen hebben, alles met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie, voorts 
 onder alle andere clausulen, die na regten eenigsints 
 nodig gerequireert mogt worden, edog alles met 
 speciaal inbeding, dat de Heer Geconstitueerde gehol- 
 den en verpligt sal zijn en blijven, van het geene 
 in desen door sijn Ed sal gedaan en verrigt worden, aan 
 de Heer Constituent en desselfs mede Voogd te doen 
 behoorlijke verandwoording, en alle bovengenoemde 
 penningen in handen van de Voogden te sullen besorgen, 
 of met derselver voorkennins en approbatie op interest 
 uijt doen.   Actum Harderwijk 15. Julij 1757. 
 
 
Geprothocolleert ten Voor Schrassert en De Wolff Schepenen compareerden Hendrik 
Nieuw. Prot. Rubr. Hoog van Raalten en Gerretje van Asselt Echteldn., welke be- 
Straat, groote Markt kenden wegens ter leen ontfangen penningen schuldig te 
Straat,  groote Oosterwijk, wesen aan den Heer Johan Cramer, Muntmeester van de 
Jonkeren Enck Provinciale Geldersche Munte alhier, een summa van 
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 vierhondert Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, jaarlijks sullende ver- 
 renten met vijf gelijke guldens, dog op den verschijndag, heden over 
 een jaar de eerste, betalende, alsdan niet meer als vier gulden 
 thien stuijvers van ijder hondert sullen betalen en daar in conti- 
 nueren tot de aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag in grof 
 hollands ongedut silvergeld, in valeur niet minder als geredu- 
 ceerde schellingen, sal kunnen geschieden, mits een halfjaar 
 bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van dit 
 voorsr. capitaal, renten en kosten, stelden de Comparanten tot 
 een speciaal onderpand de volgende goederen, eerstelijk een 
 huijs in de Hoogstraat, den 11 Julij 1757 door haar Vader Albert 
 van Asselt aan haar getransporteert en bij haarlieden bewoont 
 werdende, staande tussen de schuur van Evert Elbersen en de plaats 
 van Derk Vosselman, ten tweede een huijs in de Groote Markt 
 Straat, daar Geurt Hubersen thans in woont, staande tussen 
 het huijs van Evert Elbertsen en dat van Evert Jansen, ten 
 derden haarlieder Hof in de Groote Oosterwijk, bij haar selven 
 gebruijkt werdende en gelegen aan den Haven tussen de Hof 
 van het Diaconie Wesenhuijs en die van Lambertus Mojen 
 ende ten laatsten de helft in een camp lands, welkers wederhelft 
 aan haar voorsr. Vader Albert van Asselt toebehoort, gelegen 
 in den Jonkeren Engh tussen de camp van den Heer Burgermr. 
 Apeldorn, den Clerken Camp, en het holtgewas van den Secretaris 
 Van de Graaff, en wijders tot een generale waarschap haar per- 
 soonen en gerede goederen, ten bedwang en submisie als na  
 regten, met renuntiatie van alle exceptien dese contrari- 
 erende, in specie van ongetelden gelde.   Actum Harderwijk 
 18. Julij 1757. 
 
 
 Voor Pannekoek en Schrasser compareerden Evert Kreenen 
 en Jan Op te Winkel, welke loofden en Burge wierden voor 
 het erf en sterfhuijs van Bartjen Jans Klinkenberg, des be- 
 loofde Evert Klinkenberg, des overledens Broeder, als Erfge- 
 naam ex Testamento, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.  Actum Harderwijk 
 den 26. Julij 1757. 
 
 
 Voor Pannekoek en Boonen Schepenen compareerde Peter Dies- 
 bergen, welke verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en volmagtig te maken, sulks doende kragt en 
 mits desen, Mr. Johan Schrassert, Advocaat voor den Hove Provin- 
 ciael van Gelderland, ten einde om naemens den Compt. voor het 
 Jagt Gerigt in Veluwe, tegens den 4e. August. aanstaande door 
 Dr. F. van Meurs, Fiscaal van opgemelte Jagt-Gerigte geci- 
 teert zijnde, waartenemen soodane sake, als hij wegens 
 prætense excessen tegens den Fiscaal alsoo uijtstaande heeft, 
 daar omtrent in ’t generaal alles, sonder de minste uijtsondering, 
 te doen, te verrigten en te laten geschieden, wat de natuur 
 of omstandigheden van die saak eenigsints sullen koomen 
 te vereijschen en hij Compt., selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen en moeten doen, in specie ook om naamens hem Compt. 
 ter sijner tijd voor het Jagt Gerigt te compareren en aldaar 
 (soo nodig en gerequireert) met solemneelen eede in de ziele 
 van hem Compt. uijt te sweeren: 
 1º. dat geen ongereede goederen besit, 
 2º. dat geen Borgen heeft kunnen krijgen, 
                                                    en 3º. dat hij bij onvermoedelijke succumbe aan het gewijsde sal 
       voldoen, soo veel in sijn magt is. 
 Alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 27. Jul. 1757. 
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 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerden Wil- 
 helmus Jacobus Hoff, meerderjarige Soon en Erfgenaam van 
 wijlen Vrouwe Bartha Fabritius, genaamt Hoff, en verklaar- 
 de de Comparant in de beste en bestendigste forme reg- 
 tens te constitueren en magtig te maken, sulks doende 
 kragt deses, den Heer en Mr. Bernard Johan Hoff, practi- 
 serent Advocaat voor den WelEdele Hove van Gelderland, 
 om naamens de Comparant te ontfangen sodane pen- 
 ningen als hem sijn competerende van Gerret Vos wegens 
 aankoop van een huijs, de dato 14 Febr. 1757, staande in 
 de Vischpoort Straat binnen Elburg, soo als hetselve 
 door de Heer Secretaris Feith bewoont werd, en bij opgemelte 
 Vrouwe Bartha Fabritius stervende is nagelaten, en om  
 teffens namens den Comparant voor sijn aandeel tegen 
 ontfangst der koopspenningen van opgemelte huijs, 
 aan en ten behoeve van den Koper Gerret Vos, te doen be- 
 hoorlijk transport, soo als sulks naa de wetten en coustu- 
 men der Provincie van Gelderland en der Stadt Elburg no- 
 dig is en gerequireert sal worden. 
 Qualificerende al verder de Comparant den Geconstitueerden 
 te ontfangen sijne portie in een summa van twee duij- 
 sent seven hondert en vijf en twintig guldens, heenkomende 
 wegens seker securiteit en onderpand ad twee duijsent en ses 
 hondert guldens, in het Erv en Goed, genaamt Ten Campengoed, 
 voor een jaarlijkse penning van vijf en seventig guldens, 
 op den 21 Septemb. 1754 door de Heer Burgermeester W. 
 T. Hoff ten behoeve van sijn WelEd. Gestr. kinderen ge- 
 passeert, en wel in ’t huijs, hof, twee bergen, schuuur en 
 schaapschot op den Brink, met het jong gepoot agter 
 de berg, voorts drie mudden gesaaij met derselver holtge- 
 wasch, genaamt de Camp, leggende Noordoostwaarts Me- 
 vrouw van Putten, intem ses schepels gesaaij met der- 
 selver holtgewasch genaamt de Huisstede, naast 
 de voorige drie mudden, thien schepels saajland met der- 
 selver holtgewasch, genaamt het Binnenland, waaronder ge- 
 hoort de Landhoff met het hagentje, gelegen Suijdwest 
 tegen Juffrouw Courage, en Noordwaarts Mevrouw van Putten, 
 item een saajcamp genaamt het Mudde voor het huijs bij de 
 put gelegen, en het weiland onder het Erve, welke penningen 
 ad twee duijsent sevenhondert en vijf en twintig guldens 
 de Koper Hendrik Benekamp heeft belooft te sullen betalen 
 aan de Erfgenamen van wijlen Vrouwe Bartha Fabritius 
 genaamt Hoff, waartegens Hendrik van Duuren als Volmagti- 
 ger van den Heer Burgermeester W.T. Hoff sig heeft verbonden, 
 die penningen voornt. aan de koopspenningen te sullen laeten 
 korten en den Koper te sullen laeten in betalinge van dien 
 valideren, en eindelijk magtigt de Comparant den Heer Gecon- 
 stitueerden om van den voorsr. gevestigde onderpand voor soo 
 verre het selve Heerengoed aangaat, bij de Rekencamer 
 deser Provincie, alsmede ten prothocolle des Ampts Doorn- 
 spijk, te versoeken roijement, met verklaringe dat hij uijt 
 hoofde van dat onderpand geen verder op of aanspraak op 
 de verbondene parcelen hebbe; alles met magt van substi- 
 tutie, belofte van ratihabitie en indemnisatie, voorts 
 onder alle andere clausulen, die na regten eenigsints nodig 
 gerequireert mogten werden, edog alles met speciaal inbeding, 
 dat de Heer Geconstitueerde geholden en verpligt sal zijn 
 van sijn Ed. gedane verrigting aan de Heeren Voogden 
      van  
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 van sijn Ed. Broeders en Suster te doen behoorlijke verandwoording en 
 alle bovengenoemde penningen in haar Ed. handen te sullen besorgen 
 en met derselver voorkennis en approbatie op interest uijtdoen.   
 Actum Harderwijk 30. Julii 1757. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Vrouwe 
 Reiniera Geertruijd Persoon, Weduwe, Boedelhouderse en Tugte- 
 naresse van wijlen den Heer en Mr. J.W, van de Graaff, in leven 
 onsen mede Raads Vrind, in desen geassisteert met Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff, welke bekende ingevolge koopscontract 
 van d. 30. Maart 1752, getekent door Mr. J.W. van de Graaff en 
 Gerret van Essen, aan ons vertoont en gebleken zulks te behel- 
 sen, uijt de hand te hebben verkogt en over sulks te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Gerret van 
 Essen en Hendrica Messing Ehelieden, een Huijs staande binnen 
 dese Stadt in de Luttekepoort Straat naast de behuijsing 
 van Thomas Jan Walters ter eenre en de Wed. Proper ter andere 
 sijde, doende in ordinaris verponding behalven de Stadts stuijver 
 f.  3-3-12, voor een summa van hondert veertig gulds. vrijgeld, 
 waarvan Vrouwe Comparante bekende voldaan en betaalt te 
 zijn, des beloofde Vrouwe Comparanten dit voornd. Huijs te wagten 
 en te wharen kommervrij en allen voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie van haar persoon 
 en goederen ter judicature van den Edelen Stadtgerigte van 
 Harderwijk en verdere Heeren Rigteren en Gerigten, om daar aan 
 alle evictie hoegenaamt te kunnen verhalen, onder renuntiatie 
 van alle exceptien, dese eenigsints contrarierende.   Actum 
 Harderwijk den 25 Aug. 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Juffer 
 Agnis Margaritha de Wolff, geassisteert met haaren Heer en 
 Broeder Mr. Reijdert Christoffel Wilm de Wolff, Schepen 
 der Stadt Harderwjik, als in desen haaren gekooren Momboir, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens te 
 constitueren en volmagtig te maaken, doende sulks kragt 
 deses, de Heer en Mr. Arnold Op ten Noorth, Advocaat voor den 
 Hove Provinciaal van Gelderland, ten eijnde om naamens haar 
 Comparante te assisteren bij het afhooren van de Rekening 
 welke door haar Comparants Momboirs Wilm ten Haagh en 
 Jacobus de Blij aan de Heeren Overmomboiren binnen Arnhem 
 van haare administratie en bewind sullen gecahibeert en 
 overgelevert werden, ten eijnde om bij het afhooren en sluijten 
 van die præsent te zijn en deselve in cas van geen stoot namens 
 haar Comparante te tekenen en te approberen; voorts verklaar- 
 de gemelte Juffer Comparante deselve gemelte haaren Heer 
 Volmagtiger te authoriseren en te qualificeren om van gemelte 
 Momboirs tegens behoorlijke quitantie overtenemen soodae- 
 ne obligatien, penningen, papieren en andere effecten, als anders 
 geme. Momboirs bij slot van rekening sal bevonden werden be- 
 rustende te zijn, uijtgesondert soodanige obligatien als bij 
 magescheijt tussen R.C.W. de Wolff met de Voogden van haar 
 Comparante is opgerigt, en gemelte Comparante ten deele ge- 
 vallen, welke Comparante verkiest onder de Voogden te laaten 
 berusten, ter tijde dat sij sui juris kan werden verklaart, voorts 
 omtrent dese saak alles te doen en te laeten geschieden ‘t 
 gen sij Comparante, selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 en moogen doen, belovende al ’t geen voorsr. van deselve 
 kragt en waarde te sullen houden, ’t geen door opgemelten 
 haaren Heer Volmagtiger in desen sal gedaan en verrigt 
   wor 
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 worden, alsof sij selve præsent zijnde ’t selve gedaan en 
 verrigt hadde, mits nogtans dat de Heer Geconstitud. 
 gehouden is van alles te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua, daar op stipulerende als na regten. 
 Actum 30. Aug. 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Harmannus 
 van Munster en sijn Huijsvrouw Anna Geertruijt Huijs- 
 mans, dewelke verklaren in een vasten en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft den regt en eijgendom van een 
 behuijsinge met sijn plaats daar agter en al sijn 
 regt en geregtigheijt, niets uijtgesondert, staande 
 in de Schoemakers Straat deser Stede naast de 
 behuijsing van Adam van Luijk, soo en als hetselve 
 huijs voor desen bij Comparanten, en nu tegenswoordig 
 bij Dirk Schoemaker in huijr gebruijkt werd, ende 
 sulks voor een summa van ses hondert en veertig guldens 
 f. 640-:-:, en dat ten erflijken behoeve van haar Broeder 
 J.C. Huijsman en sijn Huijsvrouw Alberta Apeldorn 
 en haare Erven, mits dat de huijrpenningen primo 
 Meij 1758 te verschijnen bij Koperen sullen geprofiteert 
 werden, welke penñ. Comparanten bekennen te hebben 
 ontfangen, en van den eersten en laatsten koopspenñ. 
 te zijn voldaan ende mits dien te cederen en te heb- 
 ben opgedragen den regten eijgendom van gemelte be- 
 huijsinge aan voorsr. Cooperen ende haare Erven, sig sterk 
 makende en de rato caverende voor alle diegene 
 dewelke eenige prætensie op de behuijsinge soude 
 kunnen of willen maken, met belofte van ’t selve huijs, 
 doende in een ords. verpond. f. 3-2-8, te wagten en te 
 wharen commervrij en alle voorpligt daar van afte- 
 doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk den 2. Septemb. 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wier- 
 den Burgen als voorvanks regt is, Wijnik van Dasseler en 
 Peter Plancius, voor het erf en sterfhuijs van Geertruij 
 Claassen Foppen; des beloofden Peter Claasen, Jannetje 
 Claasen, Hendrikje Claasen, Peter Aartsen en Peter 
 Rijksen, in huwelijk hebbende Jannetje Aartsen, 
 Aaltje Aartsen, Teunis Aartsen en Aartje Aartsen, Kinde- 
 ren van Aart Klaasen en Albertje Aarts Echteld., de 
 laatste sig mede sterk makende voor haar absente 
 en nog onmundige Broeders, met naamen Claas Aartsen, 
 Peter Aartsen en Gosen Aartsen, te samen Broeder, 
 Susters en Broeders kinderen, en dus naaste Erfgenamen 
 ab intestato van de overledene, die voorsr. Burgen te 
 vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk 9. Septemb. 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Beert Gerritsen en verklaarde voor aff sig pro suo interesse 
 te voegen met Gerretje Jans, Weduwe van Gerrit Jacobsen, 
 en soo veel nodig voor deselve te intervenieren wegens 
 soodaene procedure, als gemelte Weduwe van Gerret 
 Jacobsen als Pagterse van een stuk lands, groot ongeveer  
     2½  
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 2½ schepel lands op de Kleijne Varen aan den Comparant toe- 
 behorende, genaamt Het halve huijs van de malle vrouw, in cas 
 van spolie tegens Peter Dijsbergen geentameert, als mede 
 soo veel nodig te stellen tot borge pro litis expensis in gem. 
 saake, ten dien eijnde verbindende sijn persoon en goederen, 
 soo gerede als ongerede, ten effecte als na regten onder re- 
 nunciatie van alle exceptien. 
 Voorts compareerde meede den bovengeñ. Gerretje Jans 
 Wedue van Gerret Jacobsen, geassisteert met Jan Gerretsen 
 en verklaarden beijde de Comparanten in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te maken 
 kragt deses Mr. H.J. Ardesch, Advocaat voor ’t Stadtgerigte 
 alhier, ten eijnde om de bovengem. procedure naamens de 
 Comparanten, de eerste als gevoegde en intervenient en de 
 laatste als aanleggersche waarteneemen en der Comparanten 
 plaats te vertreeden, alle termijnen regtens te respicieren, 
 sententien t’ aanhooren en de voordelige ter executie te 
 leggen en tot den eijnde te vervolgen, en in ’t generaal te 
 doen ’t geen de noodruft der saake mogt vereijschen 
 en Comparantn. præsent zijnde, souden kunnen mogen of moe- 
 ten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, onder gelijk verband en submissie als na 
 regten.   Actum den 28. Sept. 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, S.R. Brandt en G.C. Aver- 
 camp voor het erfhuiijs van wijlen Juffer Anna Lucia Heurt, 
 des beloofde Dr. Willem Botter Heurt, als Erfgenaam dese 
 sijn Burgen te vrijen als regt is, onder verband als na regten. 
 Actum den 3. Oct. 1757. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Albert 
 van Nunspeet en Aartjen Aarts Echteld., welke bekenden 
 voor haar en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en over sulks te cederen en transporteren 
 aan Jacob Claver en Hendrikje Melgers en haare Erven, 
 haarlieder huijs, bekent onder de naam van Het Sacraments- 
 huijs, staande binnen dese Stadt in de Hoogstraat naast 
 het huijs van Dirk Claver ter eenre en dat van Jacob Croesen 
 ter andere sijde, doende in ordinaris verpond. behalve de Stadts 
 stuijver f. 3-3-10, voor een summa van vier hondert en dartig 
 Caroli guldens ad 20 st. het stuk vrijgeld, daar van de Compartn. 
 bekenden voldaan te zijn, des beloofden sij voorsr. huijs met 
 sijn ap en dependentie te wagten en wharen commervrij en  
 alle voorpligt daar van aftedoen, als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum Harderwijk den 7. 
 Octob. 1757. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerde Jan 
 Balterman, Jongman wonende tegenswoordig alhier bij onsen 
 meden Raads Vrind den Heer A. van Holthe, en verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken bij desen Monsr. Wouter Greven, 
 wonende te Rotterdam, omme in name van den Compart. als 
 testamentaire mede Erfgenaam van sijne oudoom Jurriaan van 
 Rensen, volgens desselfs testament van den 5. Febr. 1751, van de 
 Executeurs van voors. testament op te neemen behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua van soodane ontfank en uijtgaven 
 als deselve in die qualiteit hebben gehad en gedaan, die 
   wel 
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 welbevindende te approberen en te sluijten, of anders te 
 debattheren, des Constituants portie in het slot van 
 dien te ontfangen en daar voor behoorlijk te quiteren, en  
 vorders alles te doen en verrigten in saake voorseijt, 
 wat de Comparant soude moeten doen, al waar dat daar- 
 toe speciaalder volmagt vereijscht wierde, die voor 
 geinsereert gerekent word, mits doende behoorlijk 
 bewijs en reliqua, alles met magt van substitutie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder 
 verband als na regten.   Actum Harderwijk den 12 Octob. 
 1757. 
 
 
 Voor Schrassert en De Wolff Schepenen compareerden 
 Evert Bunschoter en Paul Benin Duvergé en Hen- 
 drikje Bunschoter Echteldn., welke bekenden voor haar 
 en haar Erven verkoft te hebben en over sulks te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Eijbert 
 Kleijn Tunte en Fennetje Evink Echteldn., een huijs en 
 erve staande in de Hoogstraat naast het huijs van 
 Berent de Vent ter eenre, en dat van Jan Rijtbergen 
 ter andere sijde, doende in ordinaris verponding behalven 
 de Stadt stuijver f. 2-2-8, voor een summa van vier hon- 
 dert guldens ad 20 stuivs. ’t stuk vrijgeld, waar van Com- 
 paranten bekenden voldaan en betaalt te zijn, dienvol- 
 gens belovende voorsr. huijs met sijn ap en dependentie 
 te wagten en wharen kommervrij en allen voorpligt, tot 
 de verponding over 1756 en het heerstede geld 1757 incluijs, 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk 13. Octob. 1757.  
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerde 
 Dr. Johan Bastiaans, en verklaarde sig te stellen tot 
 Burge en als Principaal voor soodane pagt van ’t mo- 
 nopolie der gebrande wateren over desen quartiere 
 van Veluwen, als Leendert Bastiaans voornemens is 
 van Haar Ed. Mog. den Heeren Gedeputeerde Staaten 
 des Quartiers van Veluwen, ’t zij in eene massa 
 over het gansche Quartier off over eenig bijsonder 
 district van dien, te pagten, en waar van de verpagting 
 op den 26 deser staat te geschieden, ende sulks voor 
 den tijd van drie jaaren, aanvank nemende ’s Januar 
 1758 en eijndigende ulto Decemb. 1761, ten dien eijnde 
 verbindende sijn persoon en goederen, met submissie 
 aan alle soodane verbanden en affectatien en hijpo- 
 thecatien, soo legale als expresse, als de Quartiere 
 van Veluwen of desselfs Ontfanger Generaal zijn 
 competerende, alles in conformite van de voorwaarden 
 van verpagtinge en volgens resolutien van den Ed. 
 Mog. Heren Staaten deses Quartiers off derselver 
 Heeren Gedeputeerden; specialijk bij desen denun- 
 cierende van de exceptien en beneficien ordinis et 
 excusionis, als van derselver effect genoegsaam ver- 
 sekert zijnde; en vorders onder submissie aan de judi- 
 cature van de Ed.Mog. de Heeren Gedeputeerde 
 Staten des meergem. Quartiers, ende voorts aan alle 
   Hee 
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 Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten tot keur en goedvinden 
 van Haar Ed.Mog. off den Ontfanger Generaal; des beloofde 
 Leendert Bastiaans, meede præsent, dese sijn Burge te vrijen 
 als regt is, onder gelijk verband en submissie als na regten. 
 Actum 24. Octob. 1757. 
 
 
 Voor Schrassert en Boonen Schepenen compareerden Willem 
 Teunissen en Beeltje Jans Echteld., welcke verklaarden 
 uijt onderlinge liefde en genegentheijt malkanderen en den 
 een den anderen te legateren en bemaken, doende sulks re- 
 ciprocé kragt deses, het vrugtgebruijk van haarlieder 
 gerede en ongerede goederen, niets uijtgesondert, om deselve 
 sijn ofte haar leven lang naa tugtregten te gebruijken. 
 Bevelende haare kinderen om de langstlevende daar 
 in niet hinderlijk te zijn, sullende aan de langstlevende 
 vrijstaan dese of gene gerede en ongerede goederen, 
 in specie meede haarlieder vaartuijg, tot sijn of haar 
 goeddunken, buijten kennis en weten van haar kinde- 
 ren te verkoopen en in vollen eijgendom overtedragen, 
 mits de penningen daar van komende bij de langstle- 
 vende naa tugtregten te gebruijken; in geval de langst- 
 levende het vaartuijg, dat alsdan mogte hebben, ’t zij groot 
 of kleijn, niet verkoft, maar hetselve behielt tot sijn 
 of haar dood toe, sullen haarlieder twee Soonen, met 
 naamen Teunis en Jan Willemsen, naa dode der langst- 
 levende en eerder niet, gemelte vaartuijg, alsdan in we- 
 sen zijnde, met all sijn touwen, cabels, zeijlen en genera- 
 lijk alles daar toe gehorende, te saamen als een prælegaat 
 vooruijt trekken, sonder eenige uijtkering aan haar 
 Susters te doen; soo een van haar gemelte Soonen quam 
 vooraf te sterven, sal de langstlevende van haar beijde 
 het geheele vaartuijg alleen vooruijt trekken, onder die condi- 
 tie, daar haar gemelte twee Soonen’’t zij getrouwt of onge- 
 trouwt of bij voorafsterven van eene, de nog in leven zijnde 
 verpligt sullen weesen aan de Comparanten te saamen of 
 aan de langstlevende alleen, te bewijsen alle nodigen 
 dienst, gelijk sij tot hier toe gedaan hebben, en opgemelte 
 vaartuijg als knegten te vaaren, en alle knegts-, of bij 
 overlijden en impotentie van den eersten Comparant, ook 
 schipperswerk sonder onderscheijt te doen, kunnende daar 
 voor niet het geringste prætenderen als naa doode der 
 laatststervende dat vaartuijg alleen; soo een van beijden 
 off alle beijde aan desen haaren dienst tot genoegen der 
 langstlevende niet voldeden, hem of haar sal vrijstaan 
 de gebrekkigen van dit prælegaat te kunnen uijt- 
 sluijten tot sijn of haar keur; sullende vervolgens 
 met haar Susters de overige boedel egalijk doordeijlen, 
 en alle daar toe even naa geregtigt weesen. Gebeurde het 
 dat de langstlevende dat vaartuijg verkofte, sal deselve 
 niet verpligt wesen aan haar Soons eenige rekenschap 
 te geven, ofte wegens haare gepræsteerde diensten beta- 
 linge te doen, waar mede haar dispositie eijndigende. 
 Met begeerte dat deselve bij haar Kinderen respective in 
 kragt van een ouderlijk testament exactelijk sal werden 
 nagekomen.  In waarheijts oirkonde is dese bij ons getekent 
 en gesegult binnen Harderwijk den 26. Octob. 1757.  was nevens 
 twee cachetten in rooden lak getekent  Rudolph Otto Schrassert. 
 D. Boonen. 
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 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Gerrit 
 Buijtenhuijs, oud 50 jaaren en Marten Vermeer, oud 53 jaa- 
 ren, Burgeren deser Stadt, en verklaarden op haar bur- 
 gereed ter instantie van Dr. Sijbrand Schot, in leven 
 te zijn geweest David Pennink, in leven Medicinæ 
 Doctor alhier en Vrouwe Engelbarta Ardesch Echteld., 
 dat die Echteluijden tot haar eenige en universele 
 Erfgenaamen hebben nagelaten een Soon met naame 
 Arnoldus Pennink Medicinæ Doctor, woonende tot 
 Haarlem en een Dogter Aleijda Pennink thans ge- 
 trout aan voorn. Sijbrand Schot, Medicinæ Doctor 
 alhier woonagtig.  Actum 1. Nov. 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compa- 
 reerde Wijntje Willems van der Hoef, geassisteert 
 met den Secretaris Van de Graaff, woonagtig in Oost- 
 saandam, hier ter stede ten huijse van Rijnt Konink 
 siek te bedde leggende, dog haar verstand volko- 
 men magtig, verklaart, niet wetende hoe lang 
 God haar in ’t leven wil laeten, voornemens te zijn 
 over haar tijdelijke goederen te disponeren in volgen- 
 de maniere. 
 Dat sij aan haar Man Joost Kok, Mr. Kuijper te 
 Oostsaandam, legateert en vermaakt uijt haar gereed- 
 ste goederen een summa van vijf hondert guldens, 
 begerende dat gemelte summa immediaat naa haar 
 overlijden aan haar voorñ. Eheman sal werden betaalt. 
 Vervolgens prælegateert sij Testatrice aan haar 
 Suster Dirkje Willems van der Hoef, woonagtig tot 
 Nijkerk, alle desselfs klederen, van linnen, wullen, 
 sijde tot haar lijf gehorende en stervende sal koo- 
 men natelaten, geen uijtgesondert alsmede juwe- 
 len, kleijnodien, sijlver en goud tot haar lijf gehorende 
 en stervende sal koomen natelaten. 
 Dan nog legateert sij vijf en twintig gulden aan be- 
 hoeftige menschen te Oostsaandam, welke door haar 
 voornd. Eheman sullen werden gedistribueert aan de- 
 sulke, ende soo veel en soo wijnig als hij sal goed 
 vinden. 
 Stellende wijders tot haar eenige en universele Erfge- 
 namen haar voorñ. Suster Dirkje Willems van der Hoef, 
 haar Broeders Peter Willemsen van der Hoef tot Nijkerk 
 en Wichart Willemsen van der Hoef tot Amsterdam 
 woonagtig, met uijtsluijting van haar Broeder Willem 
 Willemsen van der Hoef tot Nijkerk woonagtig, om  
 alle haare gerede en ongerede goederen, actien en credi- 
 ten, hoegenaamt en waar gelegen, naa uijtkering 
 der gemelte legaten in drie gelijke deelen te erven, 
 hebben en in vollen eijgendom behouden, buijten tegen- 
 seggen of bespiering van ijmand, willende en begerende 
 dat dese als haar laatste en uijterste wille in aller 
 manieren als Testament, legaat, codicil of andere 
 betere, stiptelijk naa haar overlijden sal werden agter- 
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 volgt implorerende ten dien eijnde alle Heeren Rigteren 
 en Gerigten, om dese haar uijterste wille effect te doen sor- 
 teren.  T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 2. Novemb. 1757. was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent  H. van Westervelt.  D. Boonen.  
 
 
 Voor De Meester en Boonen Schepenen compareerden de Heeren 
 Willem Jan van Westervelt en Francois Oosterbaan, onse mede 
 Raads Vrinden in qualiteijt als Holt Rigteren van de Speulder 
 Bosch op Veluwen, en verklaarden in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken Liefert 
 Staal, Onderscholt te Putten, ten eijnde om naamens de 
 Heeren Comparanten qual. præd. in ’t generaal in te vorderen 
 alle soodane summa van penningen, als gemelte Heeren onder 
 den Ampte van Putten nog te goede en uijtstaande hebben 
 en verder te goede mogten krijgen, welke persoonen en restant 
 cedulen naeder aan den Geconstitueerde sullen werden opgege- 
 ven, daartoe tegens de nalatige debiteuren met middelen 
 regtens, ’t zij bodinge, peinginge, besaat off eenen anderen 
 beteren ingang rechtens, soo wel op gerede als ongerede 
 goederen te procederen en alle termijnen regtens te respici- 
 eren, en alles tot den uijteijnde toe te vervolgen, voorts die 
 penningen t’ ontfangen en daar voor te quiteren, ook des 
 noods te accorderen, transigeren, te caveren, en in ’t gene- 
 raal te doen en te laeten geschieden, wat tot de bekominge 
 van haar penñ. nodig sal zijn en de Heeren Comparanten 
 q.p., selfs præsent zijnde, souden kunnen, mogen of moeten 
 doen, mits de Geconstitueerde gehouden zij van alles te 
 doen behoorlijke rekening en reliqua, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum 11. Nov. 
 1757. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerde Gerret van Meurs en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme van regten te constitueren en magtig te 
 maken kragt deses den Advocaat Henrik Johan Ardesch, 
 ten eijnde om naamens den Comparant, ’t zij in der minne 
 off met middelen rechtens, van Hermannus van Munster 
 en Geertruijd Huijsman Echteld. en van Dr. J.H. Huijsman 
 en Niesje Moojen, Wede. van Albertus Huijsman, de twee 
 eersten als originele Debiteuren, en de twee laatsten als 
 Burgen en Principalen, in te vorderen sodane capitale 
 summa van 650 gl. met de verloopen interesse als de- 
 selve aan den Compart. vermogens obligatie in dato den 
 15. Oct. 1754 verschult zijn, en waar van de opsage op den 
 15 Feb. 1757, dog vrugteloos gedaan is, daartoe soodane 
 middelen regtens te gebruijken als ten meesten nutte 
 van Comparant oirbaar sullen zijn, alle termijnen regtens 
 te respicieren en dese saak tot de executie toe te ver- 
 volgen, die penningen te ontfangen en daar voor te 
 quiteren, mits den Geconstd. gehouden blijve te doen 
 behoorlijke rekening en reliqua, en voorts in ’t gene- 
 raal te doen en te laeten geschieden ’t geen de noodruft 
 der saake vereijscht mag werden en de Compart., selfs præ- 
 sent zijnde, sou kunnen mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemnisatie, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum den 8. Nov. 1757. 
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 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerden 
 Niesje Mojen, Weduwe van Albertus Huijsman, geassis- 
 teert met haar Soon Dr. Jan Christiaan Huijsman, welke 
 bekende te cederen en in vollen eijgendom overtegeven 
 aan en ten erflijken behoeve van Cornelis Timmer 
 en Maria Ossenberg Echteld. een obligatie, groot een hondert 
 en vijftig Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, tot laste van 
 Wijnand van Zitteren en Jannetje Harms Echteldn., gevestigd 
 in haarlieder huijs in de Markt Straate naast ’t agter- 
 huijs van Gerrit Poels Weduwe ter eenre en het huijs 
 van Jan Stoothuijs ter andere sijde, lopende tegens vier 
 gulden renten van ’t hondert in ijder jaar, op den 10. Meij 
 verscheijnende, staande op des Comparants naame volgens 
 segul en briev d.dato den 10. Meij 1739, om daarmede dood en 
 te niet te doen soodanig handschrift door de Comparanten 
 ondertekent en op den 1. Januar 1755 gepasseert ten be- 
 hoeve van Geertje Gerrits, Huijsvrouw van Hendrik 
 Timmer, voor een summa van hondert en vijftig Caroli 
 guldens aan haar Comparante ter leen uijtgeschoten, 
 renuntierende dienthalve van alle regt, soo sij tot hier 
 toe aan gemelte vestenis gehad heeft, deselve met alle 
 ap en dependentien overlatende aan Cornelis Timmer en Maria 
 Ossenberg Echteld. voorsr., stellende haar in des Comparantes 
 plaats om haar schoonste daar meede te doen, sullende 
 de rente van dato deser beginnen te loopen tot haaren 
 profijte, belovende die voorsr. vestenis te wagten en 
 te wharen voor alle namaning en opspraak als regt is, 
 met renuntiatie van alle exceptien, sonderling van on- 
 getelden gelde, onder verband en submissie als na regten. 
 Wijders compareerden Hendrik Timmer en Geertje Gerrits 
 Echteluijden, mits desen bekennende wegens voornoemde 
 handschrift ten vollen vergenoegt, voldaan en betaalt 
 te wesen sonder eenige actie of prætensie dienangaan- 
 de op de Weduwe Huijsman voorsr. te reserveren en ver- 
 volgens met haar wil en contentement is, dat gemelte 
 handschrift ten behoeve van haar Soon Cornelis Timmer 
 en Maria Ossenberg Echteldn. tot betaling van gemelte 
 vestenis  verstrekken.   Actum Harderwijk den 9. Nov. 1757. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerde Juffer 
 Dorothea van Eijbergen, Weduwe Andreas Schaart, geassis- 
 teert met Mr. H.J. Ardesch, en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme rechtens te constitueren en magtig 
 te maken kragt deses Lijfert Staal Onderscholt te 
 Putten, ten eijnde om naamens de Comparante alle 
 haare saaken in den Ampte van Putten voors. waar 
 te neemen, soo wel in als buijten regten, idque tam 
 agendo quam defendendo et contra quosumque, speciaal 
 om van Hendrik Willemsen van der Vliert, ’t zij in der minne 
 of met middelen regtens, in te vorderen sodane capitale 
 summa van 42 gl. met de interesse als deselve aan Com- 
 parante, vermogens obligatie verschult is, als mede 
 om van deselve te innen sodaene huijrpenningen als 
 deselve wegens huijs en hoff met het land van Compa- 
 rante in pagt gebruijkt werdende, reets verschult is 
 en tegen eerstkomende Paaschen 1758 nog verschult 
 staat te worden, en deselve tegen die tijd gem. plaats in 
   cas 
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 in cas van onwilligheijt met middelen regtens te doen ontruijmen, 
 tot het een en ander soodane middelen regtens, ’t zij bodinge, 
 peijndinge, besaet of andere ingangen regtens te gebruijken, 
 als ten meesten nutte van Comparante oirbaar sal zijn, alle 
 termijnen regtens te respicieren en die ingangen regtens 
 naa Landregten tot den uijteijnde toe te vervolgen, en in 
 ’t generaal dien aangaande te doen en te verrigten het- 
                                               (geen  de Comparante, selfs præsent zijnde soude kunnen, mogen 
 off moeten doen, ook die penningen ’t ontfangen en daar 
 voor te quiteren en des noods te caveren, accorderen en 
 transigeren, mits de Geconstitueerde doende behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum den 18. Nov. 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen Jan 
 Gelderman en Jan Coopsen als voorvank regt is, voor het 
 erfhuijs van Rut van Driehuijs en Aartje Vermeer in 
 leven Echteldn., des beloofde Truijtje van Driehuijsen, 
 zijnde mondig, en Willem van Driehuijsen, over twee maan- 
 den mondig, sig sterkmakende voor haar onmundige 
 Suster Frankje van Driehuijsen, als kinderen en Erfgenamen 
 van voorsr. Echteldn. die voorñ. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.   Actum 19. Nov. 1757. 
 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerde Niesje 
 Moojen, Wede. van wijlen den Procureur Huijsman, woonende 
 alhier, oud zijnde ruijm 77 jaren, en verklaarde bij handtas- 
 ting in leven te zijn geweest Henricus Eding, in leven 
 Apothecaris en Engelbert Eding, in leven medicinæ 
 Doctor, beide alhier overleden, en dat die beijde zijn ge- 
 weest twee volle Broeders, alsmede dat ook seer wel  
 kent Anthonij Eding, medicinæ Doctor, woonagtige te Gro- 
 ningen, zijnde een Soon van Henricus Eding voornt., mits- 
 gaders dat ook seer wel gekent heeft de Jufferen Anto- 
 netta Engelberta en Helena Susanna Eding, Dogteren 
 van bovengem. Engelbert Eding ende mitsdien, dat gemelte 
 Anthonij Eding en Antonetta Engelberta en Helena 
 Susanna Eding zijn geweest Broederskinderen.  Actum den 
 25 Nov. 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compa- 
 reerden Mr. Willem Botter Heurt en Juffr. Willemina 
 Heurt, geassisteert met de Secretaris Van de Graaff, Erf- 
 genamen ab intestato van haar Zale. Suster wijlen Juffer 
 (den boedel en sterfhuijs van deselve Juffer Anna Lucia Heurt) 
 Anna Lucia Heurt \/ na desselfs dood aanvaert en genani- 
 eert hebbende, en hebben met solemneelen eede in onse 
 handen afgelegt, verklaart, dat in den boedel van voorsr. 
 Juffer Anna Lucia Heurt, alhier den 7. Septemb. 1757 over- 
 leeden, geen andere goederen den impost ten behoeve van 
 den gemeenen lande van Holland en WestVriesland Subject. 
                          (ook weten toe te behoren off) 
 hebben bevonden off  \/  daar inne te zijn, als: 
 1º. een obligatie ten laste van Holland en WestVriesland 
 op ’t comptoir van de Heer P. Akkersloot als Ontfanger van 
 de gemeene Lands middelen over de Stad en Quartier van 
 Haarlem in dato d. 17 Oct. 1741 en geaggreëert d. 28 Dec. 1741 
   Nº 
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 Nº. 12468 Regt. fol. 1257, groot thien hondert ponden. 
 2º. een kleijne prijs obligatie uijt de tweede lotereij 
 van ses millioenen van anno 1713 in den 30ten. Classis staande 
 ten naame van Willem Heurt, gedateert den 1. April 
 1713 fo. 1049 Nº. 85 ende geaggreëert den 29. Oct. 1716 
 Nº. 85 Reg. fo. 9 en groot in capitaal, alsoo d’augmen- 
 tatie mede is afgelost, nu nog twee hondert guldens. 
 3º. een dito kleijne prijs obligatie uijt deselve lotereije 
 uijt de 28te Classis staande meede ten naame van 
 Willem Heurt in dato den 1. April 1713 fo. 1049 Nº. 92 en 
 geaggreëert den 22 Oct. 1716 Nº. 92 Reg. fo. 10, en is insge- 
 lijks nu nog groot in capitaal twee hondert guldens. 
 4º. ende laastelijk nog een ordinaire kleijne prijs obligatie 
 uijt e lotereije van thien millioen, gearresteert den 
 4. Maart 1746, staande ten naame van Juffr- Geertruij Botter 
 Wede. de Heer Predikant Heurt, gedateert 1. April 1746 
 fo. 388 vso Nº. 1. Nº. Rec. 2742, ende geaggreëert den 9. Oct. 
 1747 Nº. 8367 Reg. fo. 579, en groot in capitaal ses hondert 
 guldens. 
 Wijders verklaarden de Comparanten bij desen te con- 
 stitueren en magtig te maken Jan Gelderman, spe- 
 cialijk omme voor ende in den name van de Comparanten 
 van de voorsr. verklaringe ter Secretarie van Haarlem en 
 s’ Hage, of daar sulx behoort, de nodige aangevinge 
 tedoen, gelijk mede om onde solemnelen eede in de 
 ziele van de Comparanten voor de Heeren Regeerderen 
 der Stadt Haarlem en ’s Hage, of daar sulx behoort, de- 
 selve verklaringe te reciteren en bevestigen, soo en 
 in dier voegen als de deugdelijkheijt van de voorsr. aan- 
 geving naa stijle locaal sal moeten geschieden, en daar 
 in en omtrent alles verder te doen en verrigten, wat 
 eenigsints soude mogen worden vereijscht, schoon daar 
 toe speciaalder last als voorsr. staat nodig ware, dewelke 
 sij Constituanten hielden als hierinne geinsereert, met 
 magt van substitutie, belovende van waarde te sul- 
 len houden en doen houden alle ’t geene door den Ge- 
 constitueert of desselfs Gesubstitueerde in conformite 
 en uijt kragt deeses sal worden gedaan en verrigt, onder 
 verband als na regten.   Actum 26. Novemb. 1757. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerde Dirk Rampen, Burger en ingeseten deser 
 Stadt, oud 79 jaaren, dewelke bij handtasting heeft 
 verklaart in leven te zijn geweest Henricus Eding 
 en Engelbert Eding, dat die zijn geweest volle Broeders,  
 als mede dat gem. Henricus Eding , in leven Apothecer 
 alhier, heeft nagelaten een Soon Anthonij Eding, thans 
 medicinæ Doctor te Groningern, en dat voorñ. Engelbert 
 Eding, in leven medicinæ Doctor alhier, heeft nagelaten 
 twee Dogters met naame Antonetta Engelberta 
    en 



191 
 

ORAH-153  1757 fol.097 
 
 en Helena Susanna Eding, beide alhier overleden, ende mits- 
 dien, dat bovengenoemde Dr. Anthonij Eding en Juffn. Antonetta 
 Engelberta en Helena Susanna Eding, zijn geweest volle Broe- 
 derskinderen.   Actum den 28. Novemb. 1757. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Har- 
 mannus Stokebrand en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te substitueren, constitueren en magtig 
 te maaken kragt deses, den Advocaat Henrik Johan 
 Ardesch, ten eijnde om naamens den Comparant, als vol- 
 magtiger van Jacoba van der Beek, Wede. van den Oud- 
 Burgermeester Jan Mooijen, uijt kragt van acte van 
 volmagt voor Burgemeesteren, Schepenen ende Raad 
 der Stadt Zwolle op den 6. Sept. 1757 gepasseert, en deselve 
 bij ons gelesen en bevonden de clausule van substitutie 
 te behelsen, ’t zij in der minne off met middelen regtens 
 van den Boekdrukker Jan Mooijen in te vorderen alle sodane 
 chartres, papieren, penningen en verdere effecten, als deselve 
 wegens de administratie der goederen van des Comparants 
 Principalinne onder sig mogte hebben, niets uijtgesondert, 
 daar toe soodane middelen regtens te gebruijken, als den Ge- 
 substitueerde het beste sal vermeinen te behooren, alle 
 termijnen regtens te respicieren, sententien te aanhooren, 
 en de voordelige ter executie te leggen, ook des noods te 
 caveren, accorderen, transigeren, rekening te eijsen en 
 die te debatteren, en na goedkeuring te sluijten en te 
 tekenen, en voorts generaliter alles te doen en te laeten 
 geschieden, ’t geen de nooddruft der saake vereijschen en den 
 Comparant selve præsent zijnde, soude kunnen en mogen 
 doen, met belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en submissie als naa regten.  Actum den 3. Decemb. 
 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compareerden 
 Reint Lubbersen en Weijntje Hendriks Wede. van Reijer 
 Beertsten, in deesen met voornt. Reint Lubbersen geassisteert, 
 welke verklaarden in de best en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken, doende sulks 
 kragt deses, Dr. Heribert Cornelis van de Graaff, Advocaat 
 voor deser Stadt Bank, om in der Comparanten name te 
 peijnden aan ’t huijs van Jacob Jansen Slors en Geertruij 
 Jacobsen Ehel. bewoont, en met desselfs eerste Vrouw 
 Jannetje Hendriks, Erfgenamen pro indiviso, beseten 
 werdende, en bij insuffisance van dien op den inboedel 
 en verdere gerede goederen, zo en in dier voegen als voorsr. 
 Echteldn. onverdeijlt besitten en onder sig hebben, ten eijnde 
 om daar aan te verhalen en betalinge te erlangen eener 
 summa van hondert en sestig gulden wegens verschee- 
 ne renten van den 28. Novemb. 1750 tot den 28 Nov. 1757 
 ingesloten, mitsgaders van het capitaal selve groot vier 
 hondert gulds. bij voorsr. Jacob Jansen Slors en Jannetje Hen- 
 driks des tijdes Ehel. opgenomen, als van Reint Lubbersen 
   twee 
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 twee hondert en vijftig gulden en van Weijntje Hendriks 
 Wede. van Reijer Beertsen hondert en vijftig guldens, doende 
 5 gulds. van ijder hondert ’s jaars vermogens obligatie, ge- 
 vestigt in het voorsr. huijs d.d. 28 Novemb. 1744, van 
 welcke voorsr. gehele hoofdsomme met de daar op 
 tot den betaalsdag toe verscheenen renten aan voorñ. 
 Jacob Jansen Slors en Geertruijd Jacobsen Ehel. den 21 Meij 
 1757 behoorlijke denuntiatie is geschiet, dog alles vrugte- 
 loos, voorts deselve peijnding na Stadrechten tot d’exe- 
 cutie incluijs te vervolgen, penningen te ontfangen, 
 daar voor te quiteren, blijvende den Geconstitueerde 
 verpligt tot rekening en reliqua, en generaal alles te 
 doen het geen de Constituenten, selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen of mogen doen, met magt van substi- 
 tutie, indemnisatie, cæterisque clausulis de jure 
 solitis.   Actum den 8 Decemb. 1757. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde 
 onsen meeden Raads Vrind den Heer Mr. Jan Apeldorn, welke 
 in de beste forme regtens constitueerde en magtigde 
 sijn Soon Dr. Jacobus Apeldorn, om alle sijne saaken, 
 soo hebbende als toekomende, soo minnelijk als ge- 
 rigtelijk, waar te neemen en alles te doen ’t geen de 
 natuur en voorvallen der saaken soude mogen komen 
 te vereijschen, penningen t’ ontfangen, te quiteren, senten- 
 tien tot d’ executie te vervolgen, van een nadelige te 
 appelleren, al waar het dat tot het een en ander een 
 nader of speciaalder volmagt vereischt wierd, die hij hier 
 in begrepen hielt, cum potestate substituendi, sub clau- 
 sulis ratihabendi, indemnisandi, cæterisque de jure solitis. 
 Actum den 8. Decemb. 1757. 
 
 
Geprot. ten old Prot. Voor Schrassert en Van Holthe Schepenen compareerden 
Rub. Donkerstraat de Heer Gerrit Nicolaas van Holthe, Overste Lieutenant 
fol. 10 van een regiment Dragonders ten dienste deser landen, 
 en Vrouwe Magdalena Elsabé van den Clooster Eheld., de 
 laatste met haeren Eheheer als haaren Momber ge- 
 adsisteert, de welke bekenden voor sig en hunne Erven 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan hunne Suster, 
 Jonkvrouwe Helena Petronella van den Clooster en haare 
 Erven, eene summa van tweeduijsent en vijfhondert 
 gulds. ad 20 St. Hollands ’t stuk, procederende uijt opge- 
 schote penningen tot aflosse van des eerst gemelden 
 Solliciteur geemploijeert, van welke voorsr. summe van 
 vijf en twintig hondert guldens de Compatanten beloofden 
 jaarlijks aan voorsr. Jonkvrouwe ofte haare Erven te 
 betalen eene rente van drie gelijke guldens en een 
 quart voor elk hondert, en daar in te continueren tot de 
 aflosse toe, welke alle jaar sal mogen geschieden 
 op den verschijnsdag, mits daar van een half jaar te vooren 
 van een van beijde sijden opsage werde gedaan, sullende ‘t 
  eerst 
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 eerste jaar verschijnen op heden over een jaar en soo vervolgens, 
 voor welke summa van twee duijsent vijf hondert guldens en 
 jaarlijks te verschijnen interesse, sampt alle kosten bij wanbe- 
 taling moetende worden gemaakt, verbonden de Comparanten 
 hunne en hunne Erfgenamen personen en goederen, en stelden 
 daar voor tot een speciael onderpand hun huijs en erve, staande 
 ende gelegen in de Donkerstraat binnen dese Stadt tusschen 
 d’ huijsinge van de Vrouwe Douairière Schrassert en het huijs 
 van Juffer Wentholt, met alle ap en dependentien, recht ende 
 geregtigheijt, soo als het hun bij magenscheit op den 26. Oct. 
 1752 uijt hunne ouderlijken boedel is toegedeelt; het voorsr. 
 parceel ten einde als boven submitterende de Judicature 
 des Stadts Gerigte van Harderwijk en alle andere Rigteren 
 en Gerigten, met renuntiatie van alle exceptien desen enig- 
 sints contrarierende, in specie die van ongetelden gelde, ordre 
 en excussie.   Actum 8. Decemb. 1757. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen loofden en wieren 
 Burgen als voorvanks regt is, de Heer Oud Burgermr. Henrik 
 Boonen en Lambertus Moojen voor het erfhuijs van wijlen 
 Juffer Maria Ravensbergh, in leven Wede. van den Conrector 
 Gerhard van Eijbergen; des beloofden Jacobus Moojen en Lucia 
 van Eijbergen Echteldn. en Dorothea van Eijbergen Wede. van 
 den Heer Andreas Schaart, en Hendrik Moojen en Francina 
 van Eijbergen Echtel. als respective kinderen en Erfgenamen 
 van haar Moeder Zalr. voorsr. deese haare Burgen te vrijen 
 als recht is.    Actum den 12. Decemb. 1757. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde den 
 Scholtis Frank van Voorst als volmagtiger van sijn Suster 
 Juffer G.A. van Voorst, Wede. Boedelhouderse en Tugtenaarse 
 van wijlen haeren overleden Eheman H.M. Bon, in leven Schol- 
 tis der Ampts Ermelo, luijt volmagt de dato den 20 Novemb. 1756, 
 voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwijk 
 gepasseert, alhier vertoont en geleesen, en verklaarde den 
 Comparant uijt kragt van substitutie in de allerbeste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken, sulks 
 doende kragt deses, H. Couteijs, Onderscholt des Ampts Doornspijk, 
 ten eijnde om naamens den Comparant te vertreden en waarte- 
 neemen soodaene saeke als den selven bij peijnding gedenkt 
 te entameren op de gereede goederen van de persoon van Hendrik 
 Pompert, in den Ampte van Doornspijk ervintelijk, dien aangaande 
 alle termijnen naa den Landregte van Veluwen waarteneemen 
 en deselve tot de executie incluijs te vervolgen, penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, voorts in ’t generaal 
 alles te doen en te verrigten hetgeen den Comparant, selfs 
 præsent zijnde, soude kunnen, mogen en moeten doen, en al 
 waar het schoon dat tot het gunt voorsr. een nader volmagt 
 mogte werden gerequireert, deselve wil den Comparant in desen 
 voor geinsereert gehouden hebben, belovende den Comparant 
 van waarde te sullen houden ’t geen in desen door sijn Gesub- 
 stitueerde sal worden gedaan, mits dat de Gesubstitueerde 
 verpligt sal zijn van alles te doen behoorlijk bewijs, rekening 
 en reliqua, alles onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 28 Dec. 1757. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Wijne 
 Willemsen en Jacobje Gerrits Echteld., welke bekenden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 over sulks te cederen en transporteren aan haar Broeder 
 Evert Willemsen en sijn Erven, een math hooijland 
 gelegen op de Oostermehen, tussen Wouter Gerretse 
 aan de Oostkant en Peter Hannissen aan de Westkant, 
 doende in ordinaris verponding 1-1-4 voor drie hondert 
 Caroli guldens vrijgeld, waar van Comparantn. bekenden 
 voldaan te wesen, des beloofden zij voorsr. math te 
 wagten en wharen kommervrij en allen voorpligt 
 aftedoen tot de verponding 1756 incluijs, als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 28. Decemb. 1757. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compa- 
 reerde Dr. Heribert Cornelis van de Graaff, bij acte 
 van substitutie op den 14 Decemb. 1757 voor Burgermeeste- 
 ren, Schepenen en Raad der Stadt Arnhem gepasseert, ge- 
 constitueert en gesubstitueert door den Heer en Mr. 
 Gerhard Pronck, Secretaris van de Rekencamer deser 
 Provincie, in qualiteit als Volmagtiger van den Heer 
 en Mr. Gerhard Pronck, Oud Auditeur van welgemelte 
 Rekencamer, eenig en universeel Erfgenaam ab intes- 
 tato van wijlen sijn Soon, den Heer Mr. Arnold Pronck 
 in leven onsen meden Raads Vrind, ten eijnde om desselfs 
 boedel en nalatenschap te administreren en waarte- 
 neemen, in specie om de gerede en ongerede goederen 
 des boedels te verkopen etc., ten aansien van de laatste 
 aan de kooperen behoorlijk transport te doen, met de 
 magt van substitutie, vermogens acte van volmagt 
 voor Haar Edele Mogende Heeren Raaden des Fur- 
 stendoms Gelre en Graafschap Zutphen den 13 Januar. 
 1757 gepasseert, en aan ons vertoont en gebleken zulks 
 te behelsen, verklarende de Comparant in sijn voor- 
 aangetogen qualiteit te cederen en te transporteren 
 aan en ten erflijken behoeve van den Heer en Mr. 
 Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stadt, en Vrouwe 
 Maria van Castricum,Ehelieden, een Huijs, stal, Hoff, 
 Houttuijn en erve, staande en gelegen binnen dese 
 Stadt in de Donkerstraat op de hoek van de Broederen 
 uitgaande, met alle daar toe gehorende ap en depen- 
 dentien, regten en geregtigheden daar toe specterende 
 en van ouds gehoort hebbende, soo en in dier voegen 
 als het selve bij wijlen gemelte onse Raads Vrind 
 den Heere Mr. Arnold Pronck in eijgendom beseten 
 en door sijn dood ontruijmt is, en soo als aan voorsr. Ehe- 
 lieden op den 18 Maart 1757 in een vasten en stedigen 
 erfkoop verkogt is voor een summa van vijff duijsent 
 ses hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk vrijgeld,  
   waar 
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 waarvan den Comparant in sijn voorsr. qualiteijt bekende 
 voldaan en betaalt te zijn. Dienvolgens verklaren zijne 
 Principalen van opgemelte parceel en alle regt op het 
 selve te zijn onterft, onteijgent en ontgoedet, en voorsr. Ehe- 
 lieden en haare Erven daar aan weder geerft, geeijgent en ge- 
 goedet te zijn, belovende vorders hetselve als vrij allodi- 
 aal goed, met geen andere lasten beswaart, als met een 
 verponding van seventhien guldens vier stijvers en vier 
 penningen, behalven de Stadts stuijvers en verdere ordi- 
 naire Buurlasten, te wagten en te whaaren commer- 
 vrij en allen voorpligt, tot de verponding ordins. 1756 en het 
 heerstedegeld tot den jaare 1757 ingeslooten, aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband van sijner Principalen per- 
 soonen en goederen, met submissie aan den WelEd. Hove 
 van Gelderland, en voorts als na regten.   Actum Harderwijk 
 den 28. December 1757. 
     
 
 
 
                          Lectum et recognitum 
                                                             den 6de Januar 1758. 
 
  1758 
 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt 
 Harderwijk, doen kond en certificeren in en mits desen open en 
 besegulden Transportbrieve, dat wij uijt kragt van au- 
 thorisatie bij ons verleent op onsen Secretaris Mr. Johan 
 Schrassert, in het openbaar ad usum jus habentium op den 
 22 Novemb. 1754 hebben doen verkopen een Huijs en erve, 
 staande en gelegen in en aan de Luttekepoort Straate 
 deser Stadt, naast de Jufferen van Rosendaal ter eenre 
 en Juffr. Olofsen ter andere sijde, doende in ordinaris verpon- 
 ding behalven de Stadts stuijver 5-6-4, tot hier toe 
 laastelijk beseten bij Frank Jacobsen en Geertje Karssen 
 Echteld., aan en ten erflijken behoeve van de Heer Cle- 
 mens Avercamp, Lieutenant in dienst van desen Staat en 
 Vrouwe Geertruijda van Dompseler Echteluijden en haaren 
 Erven, voor een summa van agthondert vijf en veertig gulds. 
 bij en aan handen van onsen Secretaris volkomen ontfangen 
 en voldaan, om door ons ad usum jus habentium beheert 
 te werden, dienvolgens kragt deses cederende en transpor- 
 terende bovengenoemde huijs en erve, met alle ap en 
 dependentie van dien ende alle regt en geregtigheijt, 
 soo bovengemelte Egteldn. daar aan tot hier toe gehad hebben, 
 met belofte dat wij van het selve aan geseijde Kooperen 
 en haaren Erven van des Heeren wegen een whaare sullen 
 zijn en allen jaarlijkschen voorpligt daarvan (de ordinaris 
 verpond 1753 en Extra ord. 1754, en Heerstedegelt tot 
 ult. Jun. 1754 inclusive) aftedoen als sulks erfkoops 
 regt is, onder verder verband voor alle evictie van de 
 personen en goederen van bovengenoemde laatste Besitteren 
 als sulks naa regten behoort.   Actum Harderwijk 22. Febr. 1755. 
                                                Registr. 6 Januar. 1758. 
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Geproth. ten nieuw Voor Boonen en De Wolff Schepenen compareerde 
prothoc. Rubr. Ooster- Reint Lubbertsen, welke bekende voor sig en sijne Erven 
mehen. Hierden wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
 en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten erflijken be- 
 hoeve van Jacob van Wanrode, deser Stadt Timmerman, 
 en Lambertje Coobus Echteldn. eene summa van drie 
 hondert Caroli gulds.  ad 20 st. het stuk, belovende jaarlijks 
 op den verschijndag (heden over een jaar de eerste) aan 
 rente te betalen drie gelijke guldens van ijder hondert, 
 sullende daar meede contitueren tot de aflosse van 
 voorsr. capitaal, welke telkenjaare op den verschijndag 
 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar 
 bevorens van de een of andere seijde opgeseijt of opgeeijscht 
 zijnde; voor welk capitaal, renten en onverhoopte 
 kosten den Comparant stelde tot een speciaal onderpand 
 twee dagmaten hoojland op de Lange Ellem, soo groot 
 als kleijn deselve in haare bepaling zijn gelegen ten 
 Westen aan Zee, ten Oosten Ruijmelsen of Stadtsland, ten 
 Zuijden den Erfgen. van den Heer van Dedem en ten Noorden 
 Roelof Petersen, als aan hem op den 2. Julij 1743 door Haar 
 Ed. Mog. de Heeren Gedeputeerden Staat en des Quartiers van 
 Veluwen is getransporteert, en bij des Comparts. Broeder 
 in pagt gebruijkt wordende, mitsgaders een camp saaijland 
 leggende in Hierden, groot ongeveer vier schepels, naast 
 Gerret de Ganse ter eenre en het voedpad ter andere 
 sijde, op den 2. Meij 1752 van de Wede. Greve gekogt en bij 
 Comparant selve gebruijkt werdende, stellende tot een 
 verdere whaarschap sijn persoon, gereede en ongerede 
 goederen, ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien desen contrarierende, in 
 specie van ongetelden gelde.   Actum den 3. Januar. 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
 reerden Jan Jacobsen en Johanna Oosterman Echteld. 
 en verklaarden op den 2. Nov. 1757 in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren aan Evert Gosensen en Aaltjen 
 Egginck --- Echteldn. ende haare Erven een huijs en erve, 
 staande op de Smeepoorter Brink naast Hendrik ter 
 Haar ter eenre, en Evert Jansen Campvelt ter andere 
 sijde, soo als het selve bij Comparanten bewoont werd, en 
 op aanstaande Meij deses jaars  aanvaard sal kunnen 
 werden, blijfende nogtans buijten dese verkoping de snijders- 
 tafel en platen, en voorts wat nagellosch is, ende sulks 
 voor een summa van een hondert en ses gulden, daar van 
 de Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende over 
 sulks het voorsr. huijs, op een ordinaire verponding be- 
 halven de Stadts stuijvers ad 1-11-14, te wachten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 over ordin. 1756 en het heerstedegelt tot ult. Junij 
                (daarvan) 
 1757 incluijs,\/  aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum den 5. Jan. 1758. 
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 voor deselve Schepenen compareerden Jan Jacobsen en Jo- 
 hanna Oosterman Echteld. en verklaarden op den 2. Nov. 1757 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop publijck te hebben ver- 
 koft, en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Bastiaan Olofsen en Jannetje Stevens Echteldn. ende 
 haar Erven een hof, gelegen buijten de Smeepoort aan 
 de gragt ter eenre en de Hof van Doctor Wakker ter andere 
 sijde, ende sulks voor een summa van een en vijftig gulden, 
 daar van de Comparanten bekenden voldaan te zijn, belo- 
 vende over sulks voorsr. hof, op een jaarlijkse ordinaire 
 verponding behalven de Stadts stuijvers ad :-5-2, te 
 wachten en wahren kommervrij en allen voorpligt, de 
 verpond. over ordinar. 1756 incluijs, daar van aftedoen als 
 erfkoops recht is, onder verband en submissie als naa 
 rechten.   Actum den 5. Jan. 1758. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen Hendrik Mooijen en Gerrit Buijtenhuijs voor het 
 erfhuijs van Albert ten Have; des beloofden Hannes op den 
 Topvoort, nomine uxoris Hendrikje ten Have, Gerret 
 Veldpaap, nomine uxoris Willemtje ten Have en Frans 
 Peters, nomine uxoris Jennetje ten Have, de rato cave- 
 rende voor Arnt Bonkink, nomine uxoris Jannetje 
 ten Have en Geurt van de Wildenburg, nomine uxoris 
 Aaltje ten Have, die Vrouwen heele en halve Susters 
 van den overledene, als erfgenamen ab intestato voorsr. Bur- 
 gen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum den 9. Jan. 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
 reerden Evert Wulven van Willikhuijsen, Jongman en toe- 
 komende Bruijdegom ter eenre, en Evertje Jans, kinder- 
 loose Wede. van Aalt van der Goot, geassisteert met den 
 Secretaris Van de Graaff, toekomende Bruijd ter andere 
 sijde, welke verklaarden voornemens te zijn onder 
 inwagten van Gods dierbaren Zegen naa kerkenorder 
 integaan en te voltrekken een wel en wettig Huijw- 
 lijk op navolgende conditien. 
 Dat de Bruijdegom tot stuur des Huijwlijks aanbrent alle 
 sijne hebbende en naamaals krijgende gerede en ongerede 
 goederen, en wel in specie een halv huijs in Nijkerk op de 
 Kwaade Beek, bewoont wordende bij Cornelis Aaltsen en 
 Aaltje Wulven van Willikhuijsen, aanstaande Echteldn. beswaart 
 met drie hondert gulden ten behoeve van den Heer Van 
 Voorst tot Berkenteijn. 
 1/6 Part in een huijs en schuur, staande meede binnen Nij- 
 kerk in de Kleter Straat, bewoont werdende bij Albertje 
 Wulven van Willikhuijsen. 
 1/6 Part in een halv huijs tot Amersfoort, staande voor op 
 de Camp, bewoont werdende bij een Bakker. 
 Mitsgaders ses hondert gulden aan contant geld. 
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 Waartegens de Bruijd meede tot stuur van dit 
 Huijwlijk aanbrengt alle haare tegenswoordig heb- 
 bende en naamaals krijgende gerede en ongerede 
 goederen in specie: 
 Een huijs met sijn hoff tot Nijkerk in d’Holkerstraat, 
 seven vierdeel tabaksland, genaamt Vreden Enck, met 
 de tabaksschuur en twee woningen, 
 drie morgen mehenland, 
 Een hofje gelegen in Diermen, 
 drie morgen Weem, 
 Een vierde van een en een halv morgen mehenland 
 genaamt de Boejegeer, 
 Een vierde van een agtste morgen Meheland 
 genaamt de Plagmaatjes, 
 Een vierde van een twaalfde part in een bosch 
 en land in de Agterhoek, 
 en een vierde in een graft in de Kerk tot Nijkerk, 
 mitsgaders aan contant geld een summa van ses 
 hondert en vijftig gulden Hollands, waartegens sij 
 nog schuldig is elfhondert gulden. 
 Willende vervolgens, dat de statuaire gemeenschap 
 sal wesen uijtgesloten en winst en verlos, staande 
 Ehe gevallen, gemeen zijn, edog erfnis sal geen winst 
 gerekent werden. 
 Deese aanstaande Conthoralen tugtigen malkande- 
 ren, en den een den anderen, reciprocé kragt deses 
 haar leven lang in alle desselfs natelaten gereede 
 en ongereede goederen actien en crediten, geene 
 uijtgesondert, welke naa doode der langstlevende 
 sullen retour subject weesen, erven en versterven op 
 de naaste Vrienden aan sijde daar deselve van sijn 
 heengekomen. 
 Werdende hiervan uijtgesondert de klederen, kleijnodien, 
 sijlver ende goud, linnen en wullen ende sijde, geen uijtgeson- 
 dert, tot beijde haare lijven gehoorende, mitsgaders aan 
 sijde van de Bruijd het vierde part in anderhalv morgen 
 mehenland genaamt de Boejegeer, een vierde part van 
 een achtste morgen mehenland genaamt de 
 Plagmaatjes, een vierde part in een twaalfde part van  
 een Bosch en land in de Agterhoek, en ten laatsten 
 een vierde part in een graft in de Kerk van Nijkerk, hier 
 boven meede genoemt. 
 Welke immediaat naa doode der eerststervende door 
 de langstlevende aan desselfs naastbestaande Vrienden 
 sullen werden uijtgekeert, sonder deselve uijt kragt 
 van Tugt te blijven houden en besitten. 
 Voorst willen dese Conthoralen wel uijtdrukkelijk gere- 
   ser 
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 serveert hebben de magt om na Landregten nader te mogen 
 disponeren. 
 T’ oirkonde is deze bij ons getekent en gesegult binnen Harder- 
 wijk den 12. Januar. 1758. was nevens twee cachetten in rooden 
 lak getekent.  H. van Westervelt.  N.W. de Meester. 
 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harder- 
 wijk, doen kond en certificeren in en mits desen openen besegulden 
 Brieve, dat wij uijt kragt van authorisatie bij onse Resolutie 
 van den 29. Julij 1757, verleent op onsen Secretaris Mr. Abraham 
 van de Graaff, in het openbaar in usum jus habentium op den 
 6. Septemb. 1757 hebben doen insetten, en alsoo geen kopers konden 
 vinden, op den 9. daar aan volgende uijt de hand doen verkopen 
 een huijs met sijn ap en dependentie, regt en geregtigheden, 
 soo als bij wijlen Dirk Vosselman is beseten en door sijn dood 
 ontruijmt geworden, staande hier ter stede in de groote 
 Markt Straat naast het huijs van Gerrit Martensen ter 
 eenre en dat van Evert Jansen ter andere sijde, doende 
 in ordinaris verponding met de Stadts stuijvers 3-13-12, aan 
 en ten erflijken behoeve van Jan Hendriksen Vosselman en 
 Claasje Jans Eheluijden, voor een summa van twee hondert 
 en dartig Carioli guld. ad. 20. st. ’t stuk, bij en aan handen 
 van onsen Secretaris volkomen ontfangen en betaalt en bij Re- 
 solutie van den 8. Decemb. 1757 in usum jus habentium gedistri- 
 bueert; dienvolgens het voorsr. huijs met sijn ap en dependentie 
 aan voorsr. Echteldn. kragt deses cederende en transporterende, 
 met belofte dat wij van ’t selve aan geseijde Kooperen en 
 haaren Erven van des Heeren Wegen een whaare sullen zijn 
 en allen jaarlijksen voorpligt daar van (tot de ordinaris ver- 
 ponding 1755 en heerstedegelt 1756 incluijs) aftedoen als erf- 
 koops regt is, onder verband voor alle evictie van de personen 
 en goederen van de Erfgenamen ex testamento van wijlen Dirk 
 Vosselman voorsr., als sulks naa regten behoort. 
 T’ oirkonde etc. Actum 16. Januar. 1758. 
 
 
Geprotoc. ten Voor De Meester en De Wolff Schepenen compareerden Henrik 
nieuw. Prothoc. Harshoorn en Jannetje Dirks Echteldn. en verklaarden wegens 
Rub. Hooge Straat opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deug- 
 delijk schuldig te zijn aan Arnt van Asselt ende sijne 
 Erven, een summa van een hondert Caroli guldens ad. 
 20 strs. het stuk, daar van de Comparanten beloofden 
 heden over een jaar te sullen geeven een interesse van 
 vijf per centum ende sulks alle jaar op den verschijnsdag 
 tot de finale aflosse toe, welke jaarlijks sal kunnen 
 en mogen geschieden, mits van de eene of andere kant 
 de opsage daar van een vierdeel jaars bevorens geschiede. 
 Tot securiteit van welk capitaal, renthe en daarop onver- 
 hooptelijk te loopene kosten, de Comparanten verbinden, en 
 tot een speciaal onderpand stellen, haar huijs en schuijr 
 staande in de groote Pooortstraat naast den Oud Burger- 
 meester Apeldorn ter eenre en Jan van IJsendoorn 
 ter andere sijde, voorts alle derselver gerede en ongerede 
 goederen, niets uijtgesondert, onder verband en submissie 
 als na regten en met renunciatie van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelden gelde.   Actum den 18. Januar. 1758. 
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Geproth. ten nieuwen Voor W. J. Westervelt en De Wolff Schepenen als Overweesmees- 
proth. Rub. groote Markt teren, compareerden Jan Hendriksen Vosselman en Claasje Jans 
Straat en ten olden Pro- Echteldn., welke bekenden met consent en approbatie van de Heeren 
thocolle Rub. Wulle- van de Magistraat als Overmomboir Heeren, volgens resolutie 
wevers Straat fo. 348vs. van den 23 Januar. 1758, wegens opgenomen en ter leen ont- 
 fangen penningen schuldig te weesen aan Peter Claasen,  
 Oom Paternel en als bij de Magistraat nevens den eersten 
 Comparant aangestelde Voogd van Claas Aartsen, Peter Aart- 
 sen en Gosen Aartsen, onmundige kinderen van Aart Claasen 
 en Albertje Aarts Echteldn., een summa van twee hondert 
 Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, verstrekt tot aankoop 
 van het onderbenoemde huijs, belovende daar voor jaarlijks te 
 sullen betalen een rente van drie gelijke guldens van ijder 
 hondert, en daar meede te sullen continueren tot de aflosse 
 toe, welke alle jaar op den verschijndag (heden over een 
 jaar de eerste) sal kunnen en mogen geschieden, mits 
 een vierdeel jaars bevoorens van d’eene of andere seijde opge- 
 seijt of opgeeijscht zijnde; Tot securiteijt van capitaal, 
 renten en kosten verbonden Comparanten als een speciaal 
 onderpand haarlieder huijs, staande hier ter Steede in de 
 groote Markt Straat, naast het huijs van Gerret Martensen 
 ter eenre en dat van Evert Jansen ter andere sijde, soo en als 
 hetselve door doode van Derk Vosselman is ontruijmt en 
 aan haar Comparanten op den 16. der maand Januar. 1758 van 
 ’s Heeren wegen getransporteert, stellende tot een verdere 
 whaarschap haar personen, gerede en ongerede goederen, in 
 specie meede haar huijs in de Luttekepoort Straat bij haar 
 selve bewoont werdende, tenn bedwang en submissie als na 
 regten, met renunciatie van alle exceptien, in specie van 
 ongetelden gelde.    Actum 1. Febr. 1758. 
 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwijk, 
 doen kond en certificeren in en vermits desen openen Trans- 
 port brieve, dat wij met præallable voorkennis der ge- 
 sworen Gemeinte op den 20 Januar. 1758 in een vast en 
 stedigen erfkoop verkoft hebben ende over sulks cederen en 
 transporteren, aan en ten erflijken behoeve van den Heer An- 
 tonij van Westervelt en sijn Erven, een camp saaijland groot 
 ongeveer ses schepel gesaaij, met sijne en daaromleggende 
 slooten, gelegen in ons Schependom in het tweede Slag de Lage 
 Vaaren, t’eijndens de Weijtgrave in Hierden, en naa de kant 
 van de Somersteeg langs het goed Wijne Willemsen cum suis 
 toebehorende, in pagt gebruijkt werdende bij Beene Lub- 
 bertsen, doende in ordinaris verponding met de maanpenning 
 3-10-14, voor een summa van seshondert Caroli guldens ad. 
 20 st. het stuk, welke aan deser Stadt Rentmeesteren vol- 
 daan en betaalt zijn; Bekennende dienvolgens aan voorsr. 
 parceel geen regt nog toeseggen meer te hebben of 
 behouden, en dat de Stadt ten vollen daarvan onterft en 
 ontgoedet, en den voorsr. Heer Koper en sijn Erven daaraan 
 geeijgent en gegoedet zijn; belovende dat parceel te  
    wag 
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 wagten en waahren kommervrij en allen voorpligt, tot de 
 verponding 1756 incluijs, aftedoen als erfkoopregt is, daar voor 
 ter regter waahrschap stellende alle deser Stadt goederen en  
 incomsten tot Koopers keur en naa waahrschapsregt. 
 T’ oirkonde etc.  Actum 2. Febr. 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jacob Mar- 
 cus en desselfs mondige en gehuijwde Soon Mordechaij Jacob 
 Marcus, welke verklaarden saam te zijn overeengekomen 
 en te hebben ingegaan en geslooten volgende contract. 
 Dat Mordechaij Jacob Marcus, zijn thans doende en bij handen heb- 
 bende negotie willende abandonneren, met rijpen raade geresolveert 
 is in en vermits dese belooft en aanneemt om binnen de eerst 
 volgende ses weeken, naa dato deses contracts, aan sijn voorsr. 
 Vader Jacob Marcus te sullen overgeven en in vollen eijgendom 
 cederen alle sijne winkelwaaren hoegenaamt, en van wat 
 natuur, aart ofte conditie deselve soude mogen weesen, geene 
 uijtgesondert, mitsgaders de in en uijtschulden tot sijn negotie 
 relatijf, soodanig dat binnen die voorsr. ses weeken, onder 
 den gewoonen boedel ead, dat willens en wetens niets sal agter 
 holden, en hem naderhand ijts van dien natuur voorkoomende 
 naa waarheijt en in alle opregtheijt sal opgeven, verpligt  
 sal weesen een nette en accurate staat van de winkel en van 
 in en uijtschulden te formeren in deser voegen; dat de 
 winkelwaaren, welke hij weet hoe veel deselve bij inkoop 
 gekost hebben, sullen werden gespecificeert en daar naa tot 
 secker capitaal werden gebragt, vervolgens die whaaren, wel- 
 kers prijs van inkoop hem niet bewust is, sullen meede gespeci- 
 ficeert bij sijn voorsr. Vader en hem op een convenable en rede- 
 lijke prijs getaxeert en daar naa tot een capitaal gebragt werden. 
 De inschulden sullen meede gespecificeert en tot een capitaal 
 gebragt werden, van ’t gunt deese drie capitalen kwaamen te 
 renderen, sullen de uijtschulden specificé werden afgetrokken 
 ende het overschot verblijven aan Mordechaij Jacob Marcus, dog  
 soo, dat sijn Vader die overschietende penningen sal behouden sijn 
 leven lang, en aan geseide Mordechaij Jacob Marcus en bij voor- 
 overlijden aan sijn Vrouw of kinderen tot sijn dagelijkse subsistentie 
 alle weeken precijs, beginnende met de twaalfde week na dato 
 dat de winkel met sijn ap en dependentie als voorsr. aan Ja- 
 cob Marcus sal wesen overgegeven, sal verpligt weesen te 
 betalen een seckere stuijver, te rekenen tegens elf gulden in ’t jaar 
                    van ijder hondert guld. dat dit capitaal na aftrek der uijtschulden sou koomen te 
 renderen. 
 Indien deese of geene inschult aan Jacob Marcus niet aanne- 
 melijk voorkwam, en binnen een half jaar tijds naa dato der 
 overgifte niet inkwam, sal deselve blijven tot provative lasten 
 van Mordechaij Jacob Marcus en van voorsr. capitaal werden afge- 
 trokken, daar tegen sal Jacob Marcus sijn voorsr. Soon moeten 
 guaranderen, kost en schadeloos stellen nopens alle sijne credi- 
 teuren, welke sijn Soon wegens de gespecificeerde uijtschulden 
 mogten koomen aantespreken. 
 Dat Mordechaij Jacob Marcus aanneemt en beloft zijn 
 voorsr. Vader in en omtrent de negotie behulpsaam te weesen 
   in 
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 in de winkel hem t’ assisteren, voor hem in saeke der negotie 
 te reijsen sonder voor sijn moejte buiten de reijskosten ijts 
 te prætenderen, met dien verstande egter, dat sulks ten 
 eenemaal van sijn liberteijt en vrije wille sal dependeren 
 en ingevalle hij daar in weijgerig waare, sal sijn voorsr. 

 Vader niet bij magte zijn, om iets van sijn weekelijks con- 
 tingent tot sijn substitentie intehouden. 
 Hij neemt ook aan en belooft, ’t zij door hem selven ofte ijmand 
 anders, op wat manier het soude mogen weesen, generleij nego- 
 tie te doen of te laten doen, welke eeniger maate gelijk was 
 aan de negotie van sijn voorsr. Vader, ofte waar meede hij 
 sijn Vader eenige afbreuk ofte nadeel soude kunnen toe- 
 brengen, andersints tegens deese sijne belofte aangaende, sal 
 jaarlijks sijn leven lang aan sijn Vader moeten betalen eene 
 summa van hondert sijlvere Ducatons, sonder de minste exceptie 
 ofte tegenseggen. 
 Dat gelijk gesegt is, Jacob Marcus  dat voorsr. capitaal sal heb- 
 ben en behouden sijn leven lang en den volkoomen eijgendom 
 sal verblijven aan sijn voorsr. Soon Mordechaij Jacob Marcus, son- 
 der dat bij overlijden van geseijde Jacob Marcus sijne andere 
 kinderen ofte desselfs Weduwe daartegens ijts vooruijt sullen 
 kunnen prætenderen, maar integendeel, dat bij afsterven van 
 Jacob Marcus dir voornoemde capitaal niet anders sal nog 
 kan aangemerkt werden als een schult van den boedel, en  
 in dier voegen aan Mordechaij Jacob Marcus, of bij voorafster- 
 ven aan sijn Weduwe ofte kinderen tot een duijt toe sal 
 werden uijtgekeert. 
 Wijders verklaarden parthijen Contractanten, dat dit vooren- 
 staande haarlieder vrije wille en suijvere intentie is, met  
 belofte om het selve exactelijk te sullen naakoomen en 
 daar toe malkanderen, en den een den anderen, verbindende 
 haarlieder personen, gerede en ongerede goederen, geen 
 hoegenaamt uijtgesondert, deselve submitterende aan alle 
 Heeren, Hooven, Rigteren en Gerigten, in specie de Ju- 
 dicature van den WelEd. Hove van Gelderland, met renun- 
 ciatie van alle exceptien dese eenigsints contrarierende, 
 insonderheijt van ongetelden gelde, van welkers kragt 
 en effect beijde parthijen naa genoegen geinformeert waa- 
 ren.   Actum den 2. Febr. 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en De Wolff Schepenen compareerde Elias Pieter 
 Lodewijk Rijerse, en bekende in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken, doende sulks 
 kragt deses, Vrouwe N. de Vignon, Wedue van wijlen den Heer 
 Piere de la Bat, woonagtig binnen Amsterdam, om van we- 
 gen den Comparant te verkopen en dienvolgens te cederen 
 en in vollen eijgendom overtegeven aan den genen die Kooper 
 mogte werden, een obligatie ten laste van de Provincie 
 Vriesland, groot duijsent guldens, ten naame van 
 Pierre du Foure, de dato den    October 1712 en geregistr. d. 6 Decemb. 1712, 
 hier van acte in forma naa coustume locaal in naame 
 van den Comparant te passeren, penningen t’ontfangen 
       en 
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 en daar voor te quiteren, en generalijk alles te doen en te 
 geschieden laeten wat de Comparant, selve præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen en moeten doen, met belofte van rati- 
 habitie en indemnisatie en met magt van substitutie, 
 onder verband en submissie als naa regten, mits sij Gecon- 
 stitueerde sal verpligt weesen te doen bewijs, rekening en 
 reliqua.   Actum den 4. Febr. 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 den Heer Antonij van Westervelt, welke bekende voor sig 
 en sijne Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en over sulks te cederen en transporteren aan de 
 Stadt Harderwijk een camp, genaamt in de wandeling Van 
 Velts Camp, groot ongeveer twee mudde gesaeij, gelegen 
 binnen het Schependom in den Jonkeren Engh, ten Suijden 
 den Hagen van den Heer Burgermr. Boonen, ten Westen 
 den Secretaris Van de Graaff en Albert van Asselt, ten Oosten 
 Jan Hannissen en ten Noorden de weg van den Jonkeren Enck, 
 in pagt gebruijkt werdende bij Jan Aartsen, doende in ordi- 
 naris verponding 2-17-12, voor een summa van driehon- 
 dert en vijftig Caroli guldens ad 20. st. ’t stuk, welke aan den 
 Comparant door deser Stadt Rentmeesteren voldaan 
 en betaalt zijn; verklaarende dienvolgens mits desen aan 
 voorsr. camp geen eijgendom, regt of prætensie meer te 
 hebben, maar welgemelte Stadt Harderwijk daar aan 
 volkoomen geerft en gegoedet te weesen, met belofte 
 om dat parceel te wagten en wharen kommervrij en de 
 verponding 1756 incluijs aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. 
 T’ oirkonde is deze bij gemelte Schepenen getekent binnen 
 Harderwijk den 11 Febr. 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Thijs Jansen en Ger- 
 ritje Mulders Echteluijden, en verklaarden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop uijt de hand te hebben verkoft en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Jan Umb- 
 groeve en Hendrikje Jans ende haare Erven, een hof gelegen 
 buijten de Stadt door de Comparanten van Gerrit Willemsen 
 aangekoft, tegen over de oude mole, naast de hof van de Weduwe 
 Huijsman ter eenre en Peter Woutersen ter andere sijde, doende in 
 ordinaris verpondinge ’s jaarlijks agthien stuijvers, ende sulks voor 
 een summa van ’t negentig gulden vrijgeld, daarvan de Compa- 
 ranten en Transportanten bekenden voldaan te zijn, belovende 
 mits dien den voorsr. hof te wagten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt, de verponding over ordinaris 1756 incluijs, daar 
 van aftedoen als erkoops regt is, onder verband en submissie 
 als naa regten.   Actum 17. Febr. 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerde Jan van 
 Velthuijsen, Burger en alhier geerft en gegoedet, en verklaarde 
 sig te constitueren tot Borge voor de kosten en aankleven 
 van soodaene procedure, als Hendrik Harmsen pro se en als 
 eenige Broeder van sijn innocente Suster Annetje Harms tegen 
 Eijbert Roelofsen Engelenburg voornemens is te entameren 
 en te vervolgen, daar toe verbindende sijn persoon en goederen 
   onder 
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 onder renunciatie van alle exceptien in specie ordinis et 
 excussionis. Des beloofde Hendrik Harmsen voornt., mede præ- 
 sent, dese zijne Borge te sullen guaranderen als regt is, onder 
 gelijk verband en submissie als na rechten.   Actum 20. Febr. 
 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Hendrikje 
 van der Heijden Wede. van Gerret Snel, dewelke bekende 
 in de beste en bestendigste forme van regten geconstitu- 
 eert en volmagtig gemaakt te hebben, sulks doende kragt 
 deses, haar Soon Jan Noorthout, Mr. Metselaar tot Am- 
 sterdam, om alle haare saaken, soo hebbende als toeko- 
 mende binnen of buijten de Stadt Amsterdam, waar te 
 neemen en te verrigten, alle middelen regtens tegens 
 den onwilligen te gebruijken, te accorderen en transigeren, 
 ook penningen t’ ontfangen, daar van quitantie te pas- 
 seren, en voorts alles te doen ’t geen de natuur en 
 voorvallen der saken soude mogen komen te vereijschen, 
 schoon tot het een en ander een nader of speciaalder 
 volmagt vereijscht wierd, die sij hier in begrepen hielt, 
 cum potestate substituendi, indemnisandi, cæterique 
 de jure solitis, mits doende van ’t een en ander behoor- 
 lijke rekening en verandwoording.  Actum 27. Feb. 1758. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Pieter van der Hoef en Dirkje van der Hoef, Broeder en Suster  
 woonagtig tot Nijkerk, welke verklaarden uijt loutere liefde 
 en genegenheijt malkanderen, en den een den anderen, doende 
 sulks reciproce kragt deses, te legateren en bemaken den 
 eijgendom van haarlieder gerede en ongerede goederen, actien, 
 crediten, geene uijtgesondert hoegenaamt of waar gelegen 
 zijn, met dien verstande soo een van haar beijden sonder egte 
 lijfsgeboorte mogte koomen te sterven, dat alsdan de 
 langstlevende de gehele nalatenschap in een volkomen 
 eijgendom sal hebben, erven en besitten, sonder verpligt 
 te zijn aan ijmand, wie hij zijn mogt, daar van ijts uijtte- 
 keren, als alleen de summa van ses hondert guldens eens 
 aan de kinderen van haar Broeder Wijchert van der Hoef 
 bij Trijntje Boes in Ehestand verwekt, edog niet eerder als dat 
 het jongste van die kinderen tot sijn meerderjarigheijt 
 sal zijn gekoomen, en sal bij overlijden van het eene 
 kind desselfs aandeel versterven op het andere. 
 Willende uijtdrukkeijk gereserveert hebben de magt om, 
 ingevalle een van haar beijden, of alle beijde kwaamen 
 te trouwen, aan haar aanstaande Echtgenoot bij Huijw- 
 lijks voorwaarde als anders, soo veel of soo wijnig in 
 eijgendom te geven als ijder van haar beijden sal kunnen 
 goedvinden, sonder uijt hoofde van deese mutuele dispositie 
 dienaangaande reprochabel te kunnen zijn, sullende daar 
 benevens een ijder van haar meede vrijstaan om voor of in 
 het Huijwlijk haar Bedgenoot te mogen tugtigen, soo als 
 hij of sij sal kunnen goedvinden. 
   Be 
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 Begerende dat deese haar onderlinge laast en uijterste 
 wille naa doode des eerststervende in forme van Testament, 
 legaat, codicil, of soo als deselve na regten best soude kunnen 
 bestaan, effect mag sorteren. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geteken en gesegult binnen Har- 
 derwijk den 28 Febr. 1758. was nevens twee cachetten getekent 
 N.W. de Meester. A. van Holthe. 
 
 
 Voor Pannekoek en Boonen Schepenen compareerde Dr. 
 Heribert Cornelis van de Graaff, bij acte van substitutie op den 
 14. Decemb. 1757 voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raad 
 der Stadt Arnhem gepasseert, geconstitueert en gesubstitueert 
 door den Heer en Mr. G. Pronck, Secretaris van de Rekencamer 
 deser Provincie, in qualiteit als volmagtiger van den Heer en 
 Mr. G. Pronck, Oud-Auditeur van welgemelte Rekencamer, 
 eenig en universeel Erfgenaam ab intestato van wijlen sijn 
 Soon den Heer en Mr. Arnold Pronck, in leven onsen mede 
 Raads Vriend, ten eijnde om desselfs boedel en nalatenschap 
 te administreren en waartenemen, in specie om de gerede 
 en ongerede goederen des boedels te verkoopen, ten aansien 
 van de laatste aan de Kooperen behoorlijk transport te 
 doen, met de magt van substitutie, vermogens acte van 
 volmagt op den 13. Januar. 1757 voor Haar Edele Mogende de 
 Heeren Raaden des Furstendombs Gelre en Graafschap Zutphen 
 gepasseert, en ons vertoont en gebleken te behelsen; ver- 
 klarende de Comparant in sijn vooraangetogen qualiteit in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en alnu kragt deses 
 te cederen en transporteren aan den Heer Johan Cramer Oud- 
 Muntmeester deser Provincie, een hagen hegholts in den 
 Harderwijk Enck gelegen, den Glasenberg genaamt, naast Rijnt 
 Koning ter eenre en de gemeene weg ter andere sijde, doende 
 in ordinars. jaarlijkse verponding behalven de Stadts stuijver 
 1-3-6, ende sulks voor een summa van seshondert en thien 
 Caroli gulds. vrijgeld, waar van de Comparant in sijn voorsr. qualiteijt 
 bekende voldaan te zijn; belovende mitsdien voorsr. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en allen voorpligt daar van 
 aftedoen tot den verponding ords. 1756 ingesloten, als erfkoops regt 
 is, onder verband van sijner Principalen persoon en goederen 
 met submissie als na regten.   Actum den 27. Febr. 1758. 
 
 
Geprothocollert Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden soo veel nodig 
ten nieuwen protho. meede als geerfden in Veluwen, compareerden Gerret Lubbertsen 
Rubr. Hierden fo.398 en Harmtje Hendriks Echteldn., de Vrouw tutore Secretario, welke 
 bekenden voor sig en haare Erven opregt en deugdelijk schuldig 
 te weesen aan en ten erflijken behoeve van Gijsbertje 
 Cornelis Wede. van Willem Evertsen, een summa van drie 
 hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, waar voor sij be- 
 loofden jaarlijks te sullen betalen een rente van vier ge- 
 lijke guldens en daar meede te continueren tot de aflosse toe, 
 welke alle jaar op den verschijndag, heden over een jaar 
 de eerste, sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaars 
 bevorens van de een of andere sijde opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde; Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten verbonden sij Comparanten vijf vierdeel math hoojland 
 genaamt het Campje, gelegen in den Ampte van Ermel. 
   Kars 
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 Karspel Nunspeet aan de Munnekesteeg, ten Oosten, ten 
 Westen den Heer B.W.J. van Westervelt, ten Noorden Reijer 
 Willemsen en ten Suijden den Heer Oud-Br. van Westervelt, 
 als meede een saaicamp, gelegen in Hierden op den Duijnen, 
 groot ongeveer vijf spint lands, ten Suijden den Wede. Volte, 
 ten Oosten Willem Thijsens Kinderen, ten Westen Peter  
 Hannissen en ten Noorden Peter Lubbertsen, stellende tot 
 een verdere waarschap haar personen en goederen ten 
 bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van 
 ongetelden gelde. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent, en soo veel nodig als  
 geerfden in Veluwen gesegult, mitsgaders door den 
 Secretaris ter bede der Comoparanten getekent en gese- 
 gult binnen Harderwijk den 2. Maart 1758.  was nevens 
 drie cachetten getekent, A. van Holthe, R.C.W. de Wolff, 
 Abr. van de Graaff Secr. 
 
 
Geprothocolleert ten Voor W.J. Westervelt en Van Holthe Schepenen compareerden 
nieuwen prothoc. Rubr. Rijkert van Otterlo en Jannetje Vredenburg Echteldn., welke 
Vijhestraat bekenden voor haar en haare Erven wegens opgenomen en ter 
 leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
 weesen aan en ten erflijken behoeve van den Heer Joan 
 Craemer, Oud Muntmeester van de Provinciale Munte 
 binnen dese Stadt, een summa van twee hondert en vijftig 
 Caroli guldens, ad 20 stuijvs. ’t stuk, waar voor de Comparanten 
 beloofden jaarlijks te betalen vijf gelijke guldens van ijder 
 hondert, edog op den verschijndag, heden over een jaar d’eerste, 
 betalende, met vier gelijke guldens van ijder hondert sullen 
 kunnen volstaan, en daar mede continueren tot de aflosse 
 toe, welke alle jaar op den verschijndag sal kunnen ge- 
 schieden, mits een halv jaar bevoorens van de eene of ande- 
 re sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde, verbindende tot 
 securiteit van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte 
 kosten haarlieder huijs, erf, schuur en agterhuijs, van 
 ouds de Roscam genaamt, staande binnen dese Stadt 
 in de Vijhe of Smeepoortstraat, naast het huijs van 
 Cornelis Verhoef ter eenre en Henrik Jan Busch ter andere 
 sijde, en stellende tot een verdere whaarschap haar personen 
 en goederen ten bedwang en submissie als na regten, 
 met renunciatie van alle exceptien, in sonderheijt van 
 ongetelden gelde.   Actum 3. Maart 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen 
 compareerden Gerret Lubbertsen en Willem Jansen, beijden van 
 competenten ouderdom en woonagtig in het Schependom  
 Hierden, welke aan ons verklaart hebben voor de opregte 
 waarheijt, dat het huijs en schuur van Jannetje Jans Wede. 
 van Jan Petersens Wijnen, gelegen in voorsr. Schependom, op 
 den 2. Septemb. 1757 tot de groend toe zijn afgebrand, mitsgaders 
 all het huijsraad, op een kast naa, van Jan Bartsen den 
   Jonge 
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 Jonge, die voorsr. huijs en schuur meijers wijse was bewoonende, 
 dat het gemelte huijs en schuur voll met sijn rogge leijde, 
 waar onder meede is alle de rogge van de hoogen en laegen 
 Encks thiende voor een derde gedeelte, zijnde gemelte Bart- 
 sen daar in een meede participant voor een derde part (over 
 het jaar 1757 voornoemt) ook meede verbrand is, welke geledene 
 schaade door geseijde Jan Bartsen sij Comparanten kwamen 
 te taxeren op duijsent guldens.   Actum 11 Maart 1758. 
 
 
Geprothocolleert Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerden 
ten nieuwen Prothoc. Beeltjen Alberts Weduwe van Aelbert Rijksen en Cornelis Aelberts, 
Rubr. Binnen en Buij- beijde sig sterk makende voor Aelbert Aelbertsen, en verklaar- 
ten Engh fo. 200 den opregt en deugdelijk schuldig te zijn wegens opgenomen pen- 
 ningen aan de Jufferen Johanna Charlotta, Johanna Elisabeth, 
 en Johanna Henrietta Schrassert ofte haare Erven, eene sum- 
 ma van twee hondert guldens, jaarlijks te verrenten met vier 
 per centum, dog binnen een maand naa de verschijndag (die alle 
 jaar vervalt op den 28. Junij) betalende, tegen drie gulden 
 thien stuijvers per centum, en soo vervolgens tot de finale 
 aflossche toe, die alle jaar sal mogen geschieden, mits 
 de opsage daarvan een vierdeel jaars bevorens sal moeten 
 geschieden, alles ingevolge personele obligatie in dato den 
 28 Junij 1757, quo relatio, stellende tot meerdere securiteijt 
 van gemelte capitaal, renthe en kosten, tot een speciaal onder- 
 pand en hijpotheecq een camp lands leggende in de Harderwijker 
 Engh, naast Reijnt Aartsen Koning en de Heer van Holthe 
 gelegen, thans bij Bessel Albertsen in pagt gebruijkt werden- 
 de, vorders onder verband van haere persoonen en goederen, onder 
 submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
 in specie non numeratæ penniæ.   Actum den 10. Maart 1758. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Petertjen Gerrits, Weduwe en Boedelhoudersche van Bastiaen van 
 Aaken, dewelke bekende in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert voor haar en 
 haare Erven, doende sulks kragt deses, aan Willem Jacobsen 
 en Aaltje Cornelissen Echteluijdn., haar huijsd en plaats staande 
 en gelegen in den Oosterwijk binnen deese Stadt, naast ’t huijs 
 van Meijnt Herbertsen ter eenre en Hendrik Poelman ter 
 andere sijde, doende in ordin. jaarlijkse verpondinge 1-13-8, 
 ende sulks voor een summa van twee hondert en vijftig gulden, 
 van welke koopspenñ. Comparante bekende ten vollen voldaan 
 te zijn, belovende derhalve ’t selve Huijs te wagten ende te 
 wharen kommervrij en allen voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten.  
 Actum den 10. Maart 1758. 
 
 
 Voor Pannekoek en Boonen Schepenen compareerden J. 
 Gordon, Collonel Commandant van een Regiment Schotten 
 ten dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden, en 
 J.M. Heijdenrijk Egtelieden, sij Vrouwe met haaren Man 
 geassisteert als regtens, en verklaaren in de beste en be- 
 stendigste forme van regten te constitueren en volmagt 
 te maaken den Heer Advocaat Fiscaal P.R. van Vinceler 
 van Lamsweerde, om naamens de Comparanten t’ erschijnen 
 voor de WelEd. en Achtb. Heeren van de Magistraat der Stadt 
 Doesborg en voor deselve te verklaren, dat sij Comparanten 
   we 
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 wegens een obligatie groot hondert guldens, als bij Henrik 
 de Jager en Lambertina van der Horst Egteliedn. op den 23 
 Meij 1754 voor welgemelte Magistraat is gepasseert ge- 
 worden ten behoeve van bovengemelte Comparanten, en tot 
 welkers securiteijt, boven ’t generaal verband haarer gerede 
 en ongerede goederen, speciael hebben verbonden gehad haar- 
 lieder huijs, door haar selven bewoont, staande in de Kerk- 
 straat der Stadt Doesborg, tussen de behuijsing van ’t Klopje 
 van Millingen ter eenre ende een kleijn woningje, die Echte- 
 luiden toebehorende ter andere sijde kennelijk gelegen, 
 als meede een halven Hof binnen Doesborg in de Waterstraat 
 tegensover het Weduwenhuijs gelegen, ten eenmaal is voldaan 
 en betaalt met de renten van dien, vervolgens naamens 
 haar Comparanten te versoeken, dat over sulx ’t voorsr. verband 
 van het evengemelte huijs en halven hof mag worden ge- 
 roijeert en opgeheeven, met verklaring, dat voor soo verre haar 
 Comparanten aangaat, geen verdere actie of prætensie of eenig 
 regt tot en aan ’t selve komt te reserveren of te behouden, 
 en voorts bij het passeren deeser verklaring te doen en t’ observe- 
 ren ’t geen na coustume locaal sal worden vereijscht en de 
 Comparanten, selve præsent zijnde, soude kunnen en mogen of 
 moeten doen, schoon tot het een ofte andere een nader dan 
 deese volmagt mogte werden gerequireert, die sij Compa- 
 ranten bij desen voor geinsereert wilden gehouden hebben, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie, 
 indemnisatie en verdere clausule na regten gebruijkelijk. 
 Actum 23. Maart 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen compareerde 
 Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stadt, welke 
 bekende te constitueren en magtig te maaken, doende sulks 
 kragt deeser                                             om in des Comparants 
 naame te peijnden aan alle de gerede goederen, en bij insuf- 
 fisance meede aan de ongerede goederen, aan Geertje 
 Jans Schut, Weduwe van Willem Luijtjes woonagtig tot 
 Bekbergen en desselfskinderen toebehorende, ten eijnde 
 om daar aan te verhaelen eene capitale summa van 
 ses hondert Caroli guldens met het lopende jaar rente tot 
 d’aflossing incluijs, tegens 3½ gulden van ijder hondert 
 in ’t jaar, vermogens obligatie de dato den 17.Junij 1740 
 ten behoeve van wijlen Jacob Winter van de Graaff en 
 Reijniera Geertruijd Persoon Echteldn., den Comparant bij 
 scheijding van den 21 Decemb. 1752 toebedeelt, de peijnding 
 naa Landregten te vervolgen en daaromtrent alles te 
 doen en te verrigten ’t geen tot een Landregtelijke peijnding 
 tot d’executie incluijs sal werden vereijscht, penningen te 
 ontfangen, daar voor te quiteren, mits hier van doende 
 behoorlijk bewijs, rekening en reliqua en generalijk alles 
 te doen ’t geen den Comparant, selve present zijnde, soude 
 kunnen, mogen en moeten doen, met belofte van ratiha- 
 bitie en indemnisatie en met magt van substitutie 
 als regt is.   Actum 23  Maart 1758. 
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 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerden Doro- 
 thea van Eijbergen Wede. van wijlen Andreas Schaart, in leven 
 Præceptor van de tweede classe in het Veluwsche Gymnasium 
 alhier, en haar twee meerderjarige Dogteren, bij geseijde An- 
 dreas Schaart ehelijk geprocreëert, met naamen Helena en An- 
 drea Schaart, mitsgaders Francina van Eijbergen, Huijsvrouw 
 van Hendrik Moojen hier naagenoemt, dese Comparanten soo 
 veel nodig geassisteert met den Secretaris Van de Graaff, Kin- 
 deren en Kindskinderen van wijlen Gerhardus van Eijbergen 
 en Maria Ravensbergen in leven Echteldn., welke verklaar- 
 den in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken, doende sulks kragt deses, voorsr. 
 Hendrik Moojen, Smitmeester op de Provinciale Geldersche 
 Munte binnen dese Stadt, om in naam en van wegens 
 de Comparanten te verkoopen en na ontfang der koops- 
 penningen cederen en transporteren, volgende obligatien: 
     Een obligatie groot 2000 gl. op het gemeene landscomptoir 
 t’ Amsterdam in blanco dato 1. April 1676 Nº. 4874 Rega. 
 fol. 396 geaggret 30 Maart 1676 Sa. D. fol. 39vs. Nº.436. 
     Een dº. groot 2000 gld. ten Compt. Haarlem, op naam Corne- 
 lis Borghorst de dato 18 Febr. 1701 Nº. 3979 Rega. fol. 409 
 geaggt. 6 April 1701. onder aan G. 
     Een dº. groot 1000 gld. mede ten compt. Haarlem in blanco 
 de dato 12 Julij 1691 fol. 65. Nº. 2589 Rega. fol. 237 Nº. 65 
 geaggt. 24 Sept. 1691. 
     Een losrente briev groot 900 guld. ten compt. als voorn, op 
 naame van de Kinderen van Sijbrand Rochus, de dato 
 den 5. Meij 1640 fol. 4361vs. 
 Daaromtrent alles te doen en te verrigten, dat sij Comparanten, 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen, mogen en moeten doen, 
 mits den Geconstd. gehouden sal wesen bewijs, rekening en 
 reliqua te doen, met belofte van ratihabitie en indem- 
 nisatie, onder verband en submissie als na regten.   Actum 
 30. Maart 1758. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor deselve Schepenen compareerden Harmen Aartsen Drost 
Protoc. Rub. Donker- en Pietertje Heeres Echteldn., welke bekenden wegens opge- 
straat.  nomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve van 
 Peter Claasen Foppen en Geertruij Willems Spalthof Echteld. 
 een summa van tweehondert Caroli guldens ad. 20 st. het stuk, 
 daar voor belovende alle jaar te betalen aan renten vier gelijke 
 gulden van ijder hondert en daar in te continueren tot de aflosse toe, 
 die jaarlijks op den verschijndag, heden over een jaar de eerste, kan 
 geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van de een of andere 
 sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde; Tot securiteijt van voorsr. 
 capitaal, renten en kosten, stelden Comparanten tot een  
       spe 
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 speciaal onderpand haarlieder huijs met deselfs ap en depen- 
 dentie, soo als bij haar selven bewoont werd, staande binnen dese 
 Stadt in de Donkerstraat naast het huijs van den Heer Secre- 
 taris Feith ter eenre en dat van Mevrouwe Douairière Triller 
 ter andere sijde, en wijders tot een verdere waarschap verbin- 
 dende haar persoonen en goederen, ten bedwang en submis- 
 sie als na regten, met renunciatie van alle exceptien, 
 in specie van ongetelden gelde.   Actum 31 Maart 1758. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Rubr. Willem Brinkink en Aartje van Zoelen Echteld., welke 
Bruggestraat, Ho- bekenden voor sig en haare Erfgenamen, wegens opge- 
ven nomen en ter leen ontfangen penningen, schuldig te 
 wesen aan en ten erflijken behoeve van Peter Claasen 
 Foppen en Geertruij Willems Spalthof Echteld. de sum- 
 ma van twee hondert Caroli guld. ad 20 stuijvs. ’t stuk, 
 belovende daar voor jaarlijks te sullen betalen een rente 
 van vier gelijke guldens van ijder hondert, hier meede 
 te continueren tot de finale aflosse toe, die alle jaar 
 op den verschijndag, heden over een jaar de eerste, sal kun- 
 nen geschieden, mits een halv jaar bevoorens van den  
 eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde; 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten ver- 
 bonden Compartn. in specie haar huijs, soo als sij het selve 
 bewoonen, staande binnen dese Stadt in de Brugge- 
 straat naast het huijs van de Wede. Fijnvandraat ter eenre 
 en dat van de Wede. Welberts ter andere sijde, mitsgaders 
 haarlieder drukkerij met all sijn ap en dependentie, als- 
 meede haar hof, buijten de Groote poort aan de gemeene 
 weg tussen den hof van Richard Apeldorn en die van de Wede. 
 Volte, stellende tot een verder waarschap haar persoonen en 
 alle haar gerede goederen, ten bedwang en submissie als naa 
 regten, renuncierende van alle exceptien, insonderheijt van 
 ongetelden gelde.   Actum 31. Maart 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvanks regt, is Lucas Coldewijn 
 en Hendrik Foojman voor het erf en sterfhuijs van Reindert 
 Aartsen Coning, des beloofde sijn Soon Aart Rijndersen Co- 
 ning voorsr.  Burgen te vrijen als regt is.   Actum den 3. April 
 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Geertruij 
 Pelser, Weduwe van Gerrit Ossenberg, benevens Isaak Ossenberg 
 en Elisabeth Snel Echteldn., en Cornelis Timmer en Maria 
 Ossenberg Echteldn., respective Kinderen en Erfgenamen van voorn. 
 Gerrit Ossenberg, en verklaarden in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop op den 3. deser uijt de hand te hebben verkoft en 
 oversulks kragt deses te cederen en transporteren, om van 
 stonden aan te aanvaarden, aan Doctor Sijbrand Schot en 
 Alijda Pennink Echteldn. ende haare Erven, een hof met 
 een huijsje daar in, gelegen buijten de Lutteke poort aan 
   de 
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 de Houtcamp naast de Kooperen ter eenre en het steegje 
 naa de Touwbaan ter andere sijde, met alle desselfs regt en 
 geregtigheijt, staande in het verpondingboek op twee hooven 
 te samen doende ordinaris 1-10-12, ende sulks voor een summa 
 van twee hondert en vijftig gulden vrijgeld, daar van de Ver- 
 koperen en Transportanten bekenden voldaan te zijn, blijvende 
 de kosten van transport en 50 penn. mede tot Koperen lasten. 
 Belovende oversulks de Verkoperen voorsr. hof te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 ordinaris 1756 incluis, daar van aftedoen als erfkoops recht is, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum den 12. April 
 1758. 
 
 
 Voor de Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Arnt Laurens en Jacobje Hendriks Echteldn., welke be- 
 kenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks te cederen en transporteren haarlieder huijs 
 met het plaatsje, staande in de Bruggestraat tussen de 
 behuijsinge van Kooperen, daar de Zwaan uijthangt, ter eenre 
 en het huijs van Gerret Timmer ter andere sijde, doende in ordi- 
 naris verponding 3-10-:, mitsgaders een winkel met de planken 
 en toonbank, vijf doosen, vier blikke ronde theebussen, twee 
 ronde peperbusjes, twee tonnetjes, een coffijmoole, een staande 
 plaat in de keuken, en een kleijn glaase kasje, staande 
 in de winkel, aan Peter Pater en Neeltje Hendriks Echteldn. 
 voor een summa van vier hondert Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, 
 sullende in betaling verstrekken een obligatie, gevestigt in 
 voorsr. huijs, de dato den 5. Julii 1749, ten laste van Verkoperen 
 en ten behoeve van Kooperen gepasseert, groot  ………………- 350-:-: 
 drie jaaren interesse van den 14 Mei 1756 tot 
 14 Meij 1758 incluijs  …………………………………………………   42-:-: 
 en wegens uijtgeschoten kosten   ………………………………--.     8-:-: 
                                saam makende   f.400-:-: 
 
 waar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te wesen, 
 en voorsr. vestenis hiermeede dood en te niet zijnde, belovende 
 voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de ordinaris verponding 1757 en het heerstedegeld tot 1758 
 incluijs, aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum 12. Apr. 1758. 
 
 
 Voor Van Holthe en Schrassert Schepenen compareerde 
 Juffer Arngenis Margaritha de Wolff, geassisteert met haaren 
 Heer Broeder R.C.W. de Wolff, als in desen haar gekooren Momber, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens, dat na 
 de door haar gepasseerde volmagt op den Heer en Mr. Arnold op ten 
 Noorth, Advocaat voor den Hove Provinciaal van Gelderland op d. 30 
 Augus. des afgelopen jaars voor Schepenen deser Stadt gepasseert, 
 ten eijnde opgemelte haaren Heer Volmagtiger naamens haar 
 Comparante soude assisteren bij het afhooren van de rekening, 
 welke door haare Compte. Momboirs ten overstaan van de Heeren 
 Gecommitteerden uijt de Magistraat der Stadt Arnhem, als 
   haar 
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 haar Comptes. Overmomboirs, soude afgehoort en geslooten wer- 
 den, met magt om in cas van geen stoot deselve naamens haar 
 Compte. te approberen en te ratificeren, om vervolgens van ge- 
 melte Momboirs tegens behoorlijke quitantie over te neemen 
# penningen, papieren soodanige obligatien, # als haar Compte. bij magescheijt, tussen 
en andere effecten, haar Heer Broeder R.C.W. de Wolff en haar Comparantes 
als anders onder gemelte Momboirs opgerigt, toegedeelt waaren, welke des tijdes ge- 
Momboirs bij slot van wilt hadde, dat onder haar gemelte Momboirs soude blijven 
rekening sal bevon- berusten, ter tijde sij sui juris soude kunnen worden verklaart, 
den worden berusten- ende nadien aan haar Comparante was gecommuniceert geworden 
de te zijn, uijtge- een resolutie van de Magistraat der Stadt Arnhem, haar 
sondert soodanige obli Overmomboiren, de dato d. 21 Febr. 1757 en vermits daarbij ver- 
gatie staan word dat, onder de clausulen daarbij vervat, voort aan 
 haar Comparante soude worden geentradeert de voorsr. obliga 
 tien, soo verklaarde sij Comparante de hier voorgemelte 
 volmagt, edog onder de clausule daarbij geexprimeert in soo 
 verre te altereren en te veranderen, dat sij bij deesen haar 
 Heer Volmagtiger auctoriseert en qualificeert, om met en ne- 
 vens de penñ., chartres en papieren en andere boedelsef- 
 fecten, mede tegens behoorlijke quitantie t’ ontfangen 
 soodanige obligatien, als haar Comparante bij magescheijt 
 tussen haar voorgemelte Heer Broeder ter eenre en haar hier 
 voorgenoemde Mombers ter andere sijde toegedeelt waaren, be- 
 lovende al ’t gene door hem Hr. Geconstitueerde in deese sal 
 worden gedaan en verrigt te houden van soodane kragt en 
 waarde, als of sulks door haar Compte. selfs gedaan en verrigt 
 was geworden, mits dat den Heer Geconstitueerde gehouden zij 
 te doen van alles behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 
 Voorts compareerde de Heer en Mr. R.C.W. de Wolff, onse 
 mede Schepen en Raads Vrind, welke verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forme regtens mede te constitueren en volmagtig 
 te maken opgemelte Heer en Mr. A. op ten Noorth, ten eijnde 
 om tegens behoorlijke quitantie over te neemen soodane obli- 
 gatien, alsmede soodane chartres en boedelseffecten en papie- 
 ren, als hem Hr. Comparant zijn toebehorende volgens meer- 
 gemelte en bovengenoemde magescheijt, en onder W. ten 
 Haag en J. de Blij thans nog berustende zijn, belovende 
 hij Hr. Compart. alles, ’t geen in deese door den H. Geconstd. 
 gedaan en verrigt sal worden volkomen te sullen approbe- 
 ren en ratificeren.   Actum d. 15 April 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Peter Goedvree en Dirk Leij 
 voor ’t erfhuijs van Trijntje Hendriks Wede. van Gerret 
 Aartsen; des beloofde haar Soon Jacob van Wanrode, als 
 eenig en universeel Erfgenaam, voorsr. Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is.    Actum 17 April 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde 
 Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stadt, als  
 bij notariele acte binnen Amsteldam gepasseert op den 
   24 
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 24 Junij 1754 voor den Notaris Salomon Dooper en getuijgen aan- 
 gestelt, onder anderen tot Executeur van den boedel en nalatenscha 
 van Anthonij van Castricum, destijds oud 19 jaaren, wanneer hij 
 minderjarig en sonder testament mogte koomen te overlijden, 
 gelijk ook op den 9. Junij 1756 op het hoofd casteel St. George 
 d’Elmina is overleden, volgens afgegeven verklaring van den 
 14. April 1757 door J.J. van Beaumont, sig qualificerende 
 als houdende de boeken der maandgelden van de geoctroijeerde 
 Westindische Compagnie deser Lande ter camere binnen 
 Amsteldam, welcke respective documenten aan ons zijn 
 vertoont en gesien sulks te behelsen, en verklaarde in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maaken den Heer Pieter van den Bogaarde, om 
 te compareren ter Secretarije der Stadt Amsteldam en aldaar 
 aangeving te doen van soodaen effecten, als door voorñ. 
 Antonij van Castricum stervende nagelaten en collateraal 
 subject zijn, op seekere lijst gespecificeert en bij de Consti- 
 tuant in sijn vooraangetogen qualiteit op dato deses onder- 
 tekent; deselve aangeving in de naam en in de ziele 
 van hem Constituant qual. præd. in handen van de Edele 
 Groot Agtbare Heeren Burgermeesteren en Regeerders der 
 Stadt Amsterdam den gerequireerden eed te doen, vervol- 
 gens op de Weescamer der welgemelte Stadt te ligten die 
 effecten en penñ., als den overledene volgens scheijding van wijlen 
 sijn Broeder Pieter Hendrik van Castricum de dato 19 Nov. 1754 
 aldaar berustende heeft en daar voor te quiteren, dieswegens 
 rekening en reliqua te doen, en daaromtrent alles te verrigten 
 wat eenigsints sal werden vereijscht en den Comparant, in voegen 
 voorsr. præsent zijnde, soude kunnen of mogen doen, alles met 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder verband als 
 na regten.    Actum 17. Apr. 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Mr. Abraham van de Graaff, 
 Secretaris deser Stadt, en Maria van Castricum Eheld., de Vrouw 
 met haar voorñ. Man geassisteert, en mede Erfgenaam ab intesta- 
 to zijnde van wijlen haar Broeder Anthonij van Castricum, den 
 9 Junij 1756 op het hooft casteel St. George d’ Elmina over- 
 leden, en verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maaken, doende sulks kragt deses, 
 haar Broeder Cornelis van Castricum, Koopman binnen Amstel- 
 dam, om bij de WelEd. Heeren Bewinthebberen van de geoctroij- 
 eerde Westindische Compagnie deser Landen ter Camere Am- 
 steldam te ontfangen voor haar aandeel, als mede Erfgenaam 
 van voorsr. Anthonij van Castricum, de penningen welke vol- 
 gens soldij rekening van gemelte overledene als provisioneel 
 Adsistent, de dato den 14 April 1758 ten soldij comptoir van 
 welgemelte Westindische Compagnie te goede zijn, daar 
 voor in naame der Constituenten quitantie te passeren, en 
 generaal alles te doen en verrigten, wat de Comparantn. præsent 
 zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, mits rekening 
 bewijs en reliqua doende, onder belofte van ratihabitie en 
 indemnisatie, met magt van substitutie, onder verband 
 en submissie als na regten.  Actum 17. April 1758. 
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 Voor De Meester en De Wolff Schepenen compareerde de 
 Heer Dr. F.A. Marhart, dewelke bekende in de beste en 
 bestendigste forme regtens geconstitueert en volmagt 
 gemaakt te hebben, doende sulks kragte deses, de Heer 
 Dr. Johan Bastiaans, om alle sijne saaken, soo hebbende 
 als toekomende, binnen of buijten dese Stadt, waar te 
 neemen en te verrigten, alle middelen regtens tegens 
 den onwilligen te gebruijken, te accordere, te transigeren, 
 ook penningen t’ ontfangen, daarvoor quitantie te passeren, 
 en voorts alles te doen ’t geen de natuur en voorvallen 
 der saaken souden mogen koomen te vereijschen, schoon 
 tot ’t een en andre een nader of speciaalder volmagt ver- 
 eijscht wierd, die hij hier in begrepen hielt, cum potestate 
 substituendi, indemnisansi cæterisque de jure solitis. 
 Actum  den 20. April 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Vrou- 
 we Geertje Oosterbaan Wede. van wijlen den Heer Joachim 
 Johan Geltsaijer, in leven onsen meeden Raads Vrind, geas- 
 sisteert met haar Heer Broeder Mr. Francois Oosterbaan, 
 onsen meeden Raads Vrind, welke bekende in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks te cederen 
 en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van Lubbert 
 Beertsen of sijn Erven, sekere stedigheijt van een schepel 
 rogge, gaande uijt een camp saaijland ’t Geertje genaamt, 
 bij Lubbert Beertsen van Fredrik Visscher en Maria Wobbi- 
 na Wolfsen Echteldn. gekoft, zijnde gemelte stedigheijt 
 onder andere stedigheden door laastgenoemde Echteldn. op den 
 11 Jan. 1727 getransporteert aan wijlen onsen meden Raads 
 Vrind den Heer Peter Oosterbaan en Vrouwe Geertruij 
 Telbiers in leven Echteldn., en bij acte van magescheijding 
 over haar ouderlijken boedel, de dato den 13 Jan. 1756, aan dese 
 Vrouwe Comparante toebedeelt, als uijt gemelte transport 
 en scheijding aan ons vertoont gebleken is, sulks voor 
 een summa van vijftig Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk 
 vrijgeld, waar van Comparanten bekende voldaan en be- 
 taalt te weesen, en beloofde dese stedigheijt te 
 sullen wagten en wharen commervrij en allen voorpligt 
 daarvan aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum 22. April 1758. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerde Juffer 
 Dorothea van Eijbergen Weduwe van Andreas Schaart, geas- 
 sisteert met Hendrik Moojen, als in deesen haar gekoren 
 Momber, en verklaarde in amplissima et optima juris 
 forma te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deses, den Advocaat Hendrik Johan Ardesch en den Procureur 
 Gerret Palm, sampt en een ijder in ’t bijsonder, ten eijnde 
 om alle des Comparants saaken, soo hebbende als die 
 naamaals mogte krijgen, idque contra quosiumque tam 



215 
 

 
ORAH-153  1758 fol.109 
 
 in judicio quam extra judicium waar te neemen, in specie 
 soodane saak, als deselve reets tegens Hendrik Willemsen 
 van de Vliet te Putten is hebbende, en die sij naamaals krijgen 
 mogt, daar toe alle ingangen regtens t’ entameren, alle termij- 
 nen regtens te respicieren, sententien te aanhooren, en de voor- 
 delige ter executie te leggen, ende alles tot den uijteijnde toe 
 te vervolgen, ook penningen te ontfangen en daar voor te 
 quiteren, ende voorts generaliter in alle saaken te 
 doen en te laeten geschieden hetgeen de nature der 
 saake vereijschen en Compe., selvs præsent zijnde, soude 
 kunnen mogen off moeten doen, ofschoon tot het een of 
 andere een nader of ampelder volmagt gerequireert werde, 
 welke de Compte. alhier voor geinsereert wil gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, en voorts sub clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 onder verband als na regten.   Actum 25. Apr. 1758. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerden Schipper Gosen Elders en 
nieuw. prothocol Aaltjen Gerrits Echteld., dewelke bekenden voor sig en haar Erven 
Rub. Bruggestraat wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deug- 
 delijk schuldig te weesen aan den Heer Oud Muntmeester Johan 
 Craemer en sijn Erven, een summa van driehondert Caroli guld. 
 ad 20 stuijvers ’t stuk, om meede te verstrekken ter betaling 
 van onderbenoemde huijs, op den 25. Januar 1758 in ’t openbaar 
 in usum jus habentium door Comparanten op een sesjarige 
 losse gekogt voor 499-:-: volgens conditie van verkoping, 
 belovende aan rente jaarlijks te sullen betalen vijf gelijke guldens 
 van ijder hondert, edog op den verschijndag (heden over een jaar d’eerste) 
 en vervolgens tot de aflosse toe, die alle jaar op den selven 
 dag sal kunnen geschieden, mits een halv jaar bevoorens van d’eene 
 of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde, de rente betalende, als 
 dan met vier guldn. thien stuijvers van ijder hondert sullen vol- 
 staan; tot securiteit van voorsr. capitaal, renten en kosten, verbon- 
 den Comparanten een huijs met sijn ap en dependentie, staande 
 binnen dese Stadt in de Rabbestraat tussen de schuur en hof 
 van de Erfgenamen van wijlen den Oud Muntmeester J. Hensbergen, 
 bij Jacob Jansen Slors en Geertruij Jacobs Echteld. laastmaal be- 
 woont, en bij gemelte Jacob Jansen Slors en de Erfgenamen van 
 sijn tweede Vrouw Jannetje Hendriks pro indiviso beseten, mits 
 dat voorsr. ses jaarige losse, met 1º. Meij aanstaande aanvang nee- 
 mende, blijve vrij en onverkort, en in val van losse stellen Compa- 
 ranten het regt van schaevergoeding bij de Willekr. 2.d.cap.4. art. 
 58 breeder gespecificeert en haar competerende, in de plaats 
 om capitaal, renten en kosten daar aan te kunnen verhalen, 
 tot een verdre whaarschap als Burge stellende haar Moeder 
 Steventje Vliek Wede. van wijlen Ellard Aartsen, welke meede 
 present zijnde, gemelte borgtogt heeft aangenomen als haar 
 eijgen en propre schuld, met renunciatie van alle exceptien 
 dese haar burgtogt contrarierende, in specie van ordre of excussie, 
 mitsgaders die van het Vellejaansche Raadsbesluijt, zijnde van 
   de 
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 deser inhout naa genoegen geinformeert, des beloofden d’eerste 
 Comparantn. voors. Burge kost en schadeloos te guaranderen, 
 ten die  eijnde verbindende soo Debiteuren als Burge haar 
 gerede en ongerede goederen, ten bedwang en submissie als 
 na regten, met renunciatie van alle exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde.    Actum 26. April 1758. 
  
 
 Voor W.J. Westervelt en Boonen Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is, Adam van Luijk en Hermannus van 
 Luijk voor het erfhuijs van Jan Both van Luijk, des beloofden 
 Jan van Luijk en Willem van Luijk, sig mede sterk makende 
 voor Otjen van Luijk, Johanna van Luijk, Caatje van Luijk, 
 Hendrikje van Luijk en Trijntje van Luijk, als Kinderen 
 en Erfgenamen van bovengem. Jan Both van Luijk, bij 
 Wijmtje Hendriks in Ehestand verwekt, deese haare 
 Burgen te vrijen als regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 28. April 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Dr. 
 Hendrik Johan Ardesch, als volmagtiger van Doctor Antonij 
 Eding, naaste en universele Erfgenaam ab intestato van 
 wijlen Helena Susanna Eding, ingevolge acte van volmagt 
 voor de Magistraat deser Stadt op d. 13. Junij 1757 gepasseert, 
 bij ons gelesen en hiertoe deugdelijk bevonden zijnde, en 
 verklaarde den Comparant q.q. ter voldoeninge aan de 
 erfhuijs verburging na deser Stadts willekeur gerequireert, 
 voor het erfhuijs van bovengeñ. H.S. Eding, vermits 
 na alle gedaene moejte en aangewende devoiren geen 
 Borgen konden bekoomen, alnu bij deese te consigneren 
 eene summa van hondert gulden, om te strekken ten effecte 
 als voorvanks regt is; versoekende hiervan registrature 
 en consignatie deser penningen als gebruijkelijk is.   Actum den 
 10 Meij 1758.  lagerstond de gemelte hondert guld. zijn onder 
 mij als Secretaris geconsigneert.  Actum ut supra.  getekent 
 Abr. van de Graaff. 
 
  (en Richteren in tempora) 
Geprothocoll. ten nieuwen Voor Apeldorn en Boonen Schepenen \/ compareerde Doctor 
Prothocoll. Rubr. Donker- Hendrik Johan Ardesch, als volmagtiger van Dr. Antonij 
straat Eding, naaste en universele Erfgenaam ab intestato van 
 wijlen Juffer Helena Susanna Eding, ingevolge acte van 
 volmagt voor de Magistraat deser Stadt den 13. Junij 1757 
 gepasseert, en bij ons gelesen en geexamineert zijnde daar 
 toe van waarde erkent, en verklaarde den Comparant p.q., 
 na alvorens op heden en 10 Meij 1758 een voorvank voor 
 het erffhuijs van voorñ. Juffer Helena Susanna Edingh 
 gedaan te hebben, vermogens acte daer van zijnde quo relatie  
  al nu bij desen omni meliori modo ac forma juris 
 te doen inleijding in het erfhuijs van meegemelt. H.S. 
 Eding, en dien volgens versogte in het selve na erfhuijs 
 regten te mogen werden ingeleijdet, ten eijnde om daar door 
 te indiceren den eijgendom, en bij ordre de plenaire possessie 
    van 
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 van alle gerede en ongerede goederen, bij welgemelte H.S. 
 Eding met de dood nagelaten, in specie in het Huijs staande 
 binnen dese Stadt in de Donkerstraat naast het huijs van Bur- 
 germeester A. van Holthe ter eenre en dat van Geertje We- 
 senhagen ter andere sijde, soo als thans bij den Commissaris Lon- 
 quepijn bewoond werd, als mede in het huijs op den Smeepoorter 
 Brink, staande naast het huijs van den Oud Burgermeester 
 A. van Westervelt ter eenre en de schuijr van Bastiaan Olofsen 
 ter andere sijde, bij Balthes Schafner thans bewoont werdende, 
 gelijk ook in twee hooven aan malkanderen in de Smeepoorter 
 toubaan gelegen, naast den Hoff van den Oud Burgermr. Van 
 Erkelens ter eenre en die van de Erfgenamen Van den Clooster 
 ter andere sijde, mitsgaders in een camp lands in de Engsteeg, 
 bij Bessel Albertsen gebruijkt wordende, ende voorts in alle 
 sodaene ongerede goederen als dukgemelte H.S. Eding ster- 
 vende mogt nagelaten hebben en waar die ook gelegen, off 
 tot wat regten staande mogten zijn, ende dat vorders daar 
 over moge ergaan wat Stadtregtens is. 
 Wien volgens wij Schepenen en Richteren in der tijd den Comparant 
 in voorsr. qualiteijt in het meergemelte erfhuijs hebben 
 ingeleijdet ten effecte als boven; voorts versogte den Compart. 
 p.q. hier van een behoorlijke weethe mogte werden gefor- 
 meert en besegult, en dat deselve aan den Advocaat Otto 
 Dijkhuijsen Wakker, woonagtig te Arnhem, pro se en als 
 mede Erfgenaam van wijlen Dr. Arend Gerard Wakker, aan 
 Ds. IJsbrand Hoefhamer, prædikant tot Nieuw Nieuwdorp, 
 nomine uxoris Agnita Margarita Wakker, en als mede Erf- 
 genaam van gemelt Dr. Arend Gerard Wakker, gelijk ook aan 
 den Commissaris Michiel Lonquepijn en desselfs Vrouw Adriana Cornelia 
 van Tol beijden alhier wonende, mitsgaders aan Dr. Anthonij 
 Wakker, mede binnen dese Stadt woonagtig, als mede Erfgenaam 
 van voorgemelten Dr. Arend Gerard Wakker, sig qualificerende 
 als Erfgenaemen ex testamento van wijlen meergemelte 
 Juffer Helena Susanna Eding, respectivelijk geemploicteert 
 en afgesonden mooge werden, versoekende ten dien eijnde soo 
 veel nodig brieven aan de respective Magistraten en Gerigten, 
 met versoek van insinuatie off overgifte en relaas op het 
 bijgevoegde dubbelt, ten eijnde deselve binnen den tijd van ses 
 weeken doen en voorneemen, ’t geen sij te raade sullen werden, 
 alles met versoek van registrature en protocollatie, volgens 
 willekeur, en ter fine als na regten.   Actum den 10. Meij 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde de Heer Mr. 
 Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stese, als in huijwlijk heb- 
                                     ( en sij Vrouwe Maria van Castricum ) 
 bende Vrouwe Maria van Castricum, \/ selve met de voorñ. haaren 
 Man in desen geassisteert, en nog hij Heer Comparant in qua- 
 liteijt als bij acte, op den 24 Junij 1754 voor de Notaris Salomon 
 Dorper en sekere Getuijgen tot Amsterdam door de nu overle- 
 dene minderjarige Antoni van Castricum met en benevens 
 de daar in benoemde Broeder en Susters gepasseert, in cas  
 van overlijden met en benevens Vrouwe Anna Maria Cocq 
   We 
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 Weduwe van wijlen de Heer Hendrik van Castricum ge- 
 committeert en aangestelt zijnde tot Voogd en Voogdesse 
 over een ijders natelatene minderjarige Erfgenamen ab 
 intestato, en tot administrateurs derselver goederen, met 
 sodanige ample en brede magt als daar bij in ’t brede 
 staat vermeld, en dat met eerbiedige seclusie van de Ed. 
 Heeren Weesmeesteren, soo van Amsterdam als elders, en 
 als nu met en benevens de voormelde Vrouwe Anna 
 Maria Cocq, Wed. de Heer Hendrik van Castricum, in 
 dese representerende de drie minderjarigen Carolina van 
 Castricum, Henrietta Cornelia van Castricum en Petro- 
 nella van Castrcum, dewelke met en benevens de 
 Vrouwe Comparante en de meerderjarige Heer Cornelis 
 van Castricum en Jonkvrouwe Susanna Catharina van 
 Castricum, te samen Susters en Broeder en voor de helft, 
 mitsgaders gedagte Vrouwe Anna Maria Cocq, Weduwe 
 de Heer Hendrik van Castricum Moeder en voor de weder- 
 helfte respective Erfgenamen komen te zijn van hunne 
 ab intestato overledene Broeder en Soon, bovengemelde 
 Antonij van Castricum in den jaare 1756 op St. George’ 
 d’Elmina overleden; ende verklaarden sij Heer en Vrouw 
 Comparanten, soo in privé als qualiteijt, op de kragtigste 
 wijse regtens, doenlijk mits desen, te constitueren ende 
 magtig te maken de Heer Peter van den Bogaarde, 
 specialijk omme in de naamen en van  weegens de respec- 
 tive Comparanten in privé en qualiteijt te compareren 
 ter Weescamer der Stadt Amsterdam en aldaar te ligten, 
 vorderen en onder quitantie te ontfangen uijt de erfportie 
 van gedagte Antonij van Castricum, haar aandeel uijt de 
 nalatenschap van sijn vooroverleden Broeder Pieter Hen- 
 drik van Castricum, soo veel als aan hen bevonden sal werden 
 te competeren, vermeld ende begrepen in de acte van scheij- 
 ding en verdeeling der nalatenschap van gedagte Pieter 
 Hendrik van Castricum op den 29 Novemb. 1754 ten over- 
 staan van gedagte Notaris Dooper en sekere Getuijgen 
 tot Amsterdam gepasseert, ten dien eijnde de rekening,  
 die door de geweesene Voogden sal werden gedaan, te 
 examineren en na welbevinding te approberen, mitsga- 
 ders hun en derselver Erven, als ook de Weescamer van en 
 over alles te quiteren en voor verdere aan en namaninge 
 deswegens te indemniseren en bevrijden, en des noods de 
 vereijschte cautie te stellen en de Borgen indemniteijt 
 te beloven, wijders vervolgens met de mede Erfgenamen 
 te treden tot schiftinge, scheijdinge en verdeelinge 
 van de nalatenschap van opgemelte Antoni van 
 Castricum, en deswegens haar persoonen in privé als 
 qualiteijt te representeren, haar competerende erfportie 
 onder hem te slaan, en deswegens de vereijscht werdende 
 actens van scheijdinge verdeelinge en quitantie te 
 passeren en in haare naam te teekenen, en voorts 
 ten eijde voorñ. en daar omtrent alles meer waarteneemen, 
 doen en verrigten wat maar eenigsints soude werden vereijscht 
   en 



219 
 

 
ORAH-153  1758 fol.111 
 
 en sij Heer en Vrouwe Comparanten, soo in privé als qualiteijt, 
 met en nevens de meede Erfgenamen en of derselver represen- 
 tanten, selfs present zijnde, soude kunnen, mogen en moeten 
 doen, onder belofte van approbatie, præstatie en onder verband als 
 na regten.    Actum den 13 Maij 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Hendrik 
 Aartsen Drost, en verklaarde omni meliori modo en onder 
 expresse reserve ban alle exceptien en beneficien tegtens 
 ontsatinge te doen tegens sodanig arrest als Dr. J.C. 
 Huijsman noe fisci op heden op sijn persoon heeft onder- 
 noomen, daar voor tot Borge stellende de persoon van 
 Isaak Ossenberg, die præsent zijnde dese borgtogt heeft 
 aangenomen tegen belofte van guarand, met versoek van 
 insinuatie deser aan gemelte Dr. J.C. Huijsman ten fine 
 als na regten, tegelijk protesterende tegen alle kosten 
 soo die reets gemaakt zijn off nog verder aangewent mogten 
 werden, ten dage dienende nader en breder te deduceren 
 cum expens.  Actum den 23 Meij 1758.   lagerstond den Roeijd. 
 van Asselt gigt dese acte van ontsaat aan Dr. Huijsman 
 q.q. geinsinueert te hebben ita retulit den 27. Meij 1758. 
 getek  Abr. van de Graaff Secr. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde de Heer Jacobus Ravens 
 als volmagtiger van den Heer Johannes Bon, Medicinæ 
 Professor in ’s Bosch, vermogens volmagt in dato den 17. Junij 
 1758, aan ons vertoont en gelesen die sulx behelsden, dewelke 
 in die qualiteijt bekende in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert, doende sulx 
 kragte deses, aan Dr. Marten Steven van Cooth en Philip- 
 pina Jacoba Marchant Echteldn. en haar Erven, een Hoff 
 leggende in de Touwbaan buijten de Smeepoort, naast 
 die van de Wedue van den Heer Ontfanger van Voorst 
 Zalr. ter eenre en een steegje ter andere sijde, met geen 
 andere lasten beswaart als met een ordinaire jaarlijkse 
 verponding van eene gulden vijftien stuijvers en agt penñ., 
 voor een summa van vierhondert vijf en negentig Caroli 
 guldens ad 20 st. ’t stuk vrijgeld, van welke koopspen- 
 ningen den Comparant qq bekende voldaan te zijn, be- 
 lovende hetselve parceel te wagten en wharen com- 
` mervrij en allen voorpligt daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 23. Meij 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Juffer Weijntje Luijk 
 (en Boedelhouderse) 
 Wede. \/ van wijlen den Heer Ontfanger Boon van Voorst, geassis- 
 teert met haar Soon Jan van Voorst, en verklaarde met haar 
 volkomen wil en begeerte te zijn, daar haar Soon F. v. Voorst, 
 Scholtis en Ontfanger des Ampts Ermelo, sig in ondertrouw 
 sal mogen begeven en sijn behoorlijk Huijwlijksproclamatien 
 te mogen laeten gaan met Juffer R.M. van Beest 
 woonende tot Arnhem, en vervolgens dat Huijwlijk naa 
   be 
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 behooren te moogen solemniseren naa Kerkenorder, 
 met verdere verklaringe, dat haar Comparants versoek is 
 aan alle predikanten, aan wie dese haar geregtelijke 
 verklaringe sal worden vertoont, haar gemelten Soon 
 F. v. Voorst met voornoemde Juffer Van Beest in den 
 staat des Huijwlijks te willen insegenen, en dat bij 
 allen en een ijder die sulks mogte aangaan, deese haar 
 geregtelijke verklaring effect sorteren mag.   Actum 
 9. Junij 1758. 
 
 
 Voor J.W. van Westervelt en Oostterbaan Schepenen compa- 
 reerde Juffer Anna Maria van Erkelens, geassisteert met 
 Mr. Henrik Johan Ardesch, in desen haaren gekooren Mom- 
 ber, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken kragt deses, 
 den Heer en Mr. Andreas Ardesch, Secretaris der Stadt Ar- 
 nhem en Advocaat voor den Hove van Gelderland, ten eijnde om 
 naamens en van wegens de Comparante van de Edele Mogende 
 Heeren die van de Rekening in Gelderland te versoeken 
 approbatie van soodanig magescheijt, als tusschen de Compa- 
 rante en desselfs Broeder en Suster op den 12. Aug. 1755 is ge- 
 passeert en opgerigt, en waarbij aan deese Comparante is 
 toegedeelt en gecedeert seeker erve en goed, gelegen in den 
 Ampte van Ermelo, Buurschap Hoophuijsen, genaamt Beek- 
 mans Goed, zijnde een Heerengoed van dese Provincie van Gel- 
 derland, dienvolgens daar van hulde en trouwe te præsteren, 
 en de nodige investiture en acte van approbatie te ontfangen, 
 en vorders generaliter in desen te doen en te laeten geschieden 
 het geene na de nature des goeds en ordre der Camere ver- 
 eijscht word en Comparante, selfs præsent zijnde, soude kun- 
 nen mogen off moeten doen, met belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, onder verband en submissie als naa regten.  
 Actum den 10. Junij 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Eijbert 
 Engelenburg, dewelke bekende in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken, 
 sulks doende kragt deses, Dr. Jacobus Apeldorn, om alle sijne 
 saaken, soo hebbende als toekomende, waar te neemen ende 
 te verrigten ende daar in alles te doen, hetgeen de natuur 
 en voorvallen der saken soude mogen komen te vereijschen, 
 schoon tot het een en ander een nader of speciaelder volmagt 
 vereijscht wierd, welke hij hier in begrepen hielt, met de 
 magt van substitutie, ratihabitie en indemnisatie als 
 regt is.   Actum den 16. Junij 1758. 
 
       (en Rigteren) 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen \/ compareerden Mr. 
 O.D. Wakker, pro portione mede Erfgenaem ex testamento van 
 wijlen Juffer Helena Susanna Eding en mede pro portione 
 Erfgenaam ab intestato van wijlen desselfs Broeder Mr. A. 
 G. Wakker, welke voor seker gedeelte ook geweest is Erf- 
 genaam ex testamento van wijlen Juffer Helena Susanna 
 Eding, voorts nog als volmagtiger van d’ Heer IJsbrand Hoef- 
 hamer, Predicant tot Nieuw Nieuwdorp en Vrouwe Agnita 
 Margaretha Wakker Eheliedn., zijnde sij, Juffer Hoefhamer 
   mede 
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 mede voor seker gedeelte Erfgenaem ex testamento van geseijde 
 Juffer Helena Susanna Eding en mede pro portione Erfgename van 
 wijlen haar Broeder Mr. A.G. Wakker, welke voor seker gedeelte 
 meede Erfgenaam ex testamento is geweest van wijlen Juffer H.S. 
 Eding, voorts Mr. Anthonij Wakker, voor soo verre mede Erfgenaam 
 is van sijn Broeder Mr. A.G. Wakker, welke voor seker gedeelte 
 geweest is mede Erfgenaam ex testamento van gemelte Juffer 
 H.S. Eding, dan nog de Commissaris M. Lonquepijn en Juffer 
 Cornelia Adriana van Tol Ehelieden, zijnde zij Vrouwe geassisteert 
 met haar Man, als derselver wettige Momboir, meede Erfgenaamen 
 ex testamento van meergemelte Juffer H.S. Eding, te kennen 
 gevende, hoe dat sij Comparanten met veel bevreemdinge vernomen 
 hebben, hoe dat Doctor Anthonij Eding heeft kunnen goed- 
 vinden om in qualiteit als naaste en universele Erfgenaam 
 ab intestato van wijlen Juffer H.S. Eding, te laeten doen inlei- 
 ding in het erfhuijs van gem. Juffer H.S. Eding, ten eijnde 
 als bij de acte dieswegens gepasseert met meerderen is te 
 verneemen. En vermits die handeling de Comparanten ten 
 uijtersten indiscreet en ongefundeert is voorgekomen, soo ver- 
 klaarden deselve tegens de gemelde frivole, temeraire en 
 nulle erfhuijs inleiding te doen oppositie en erfhuijs uijt- 
 leiding, doende sulks kragt ende mits desen, onder voorbeholt 
 van alle middelen en beneficien so in exceptivis, als alle 
 defensien, ten principalen een verweerende parthij naa regten 
 competerende, ten dage dienende omni melior modo naeder 
 en breeder te deduceren en te verifieren, cum expensis, waar 
 van registrature en insinuatie versogt word, pro ut moris ac 
 stijli.   Actum Harderwijk 26. Jun. 1758. lagerstond den Roeijdr. 
 Gelderman gigt deese acte van uijtleiding aan den Advocaat 
 H.J. Ardesch q.q. voor s’hoofds geinformeert te hebben, item 
 retulit d. 26 Junij 1758.  getek.  Abr, van de Graaff. Secr. 
 
 
 Voor De Meester en Apeldorn Schepenen compareerden onse 
NB. dese verkoping meden Raads Vrind Mr. D. Boonen in qualiteijt als Scholarch, 
is aan Schepenen ge- en hiertoe mede geauthoriseert van Haar Ed.Mog de Heeren 
communiceert en ge- Curatoren des Veluwschen Gymnasium alhier, en bekende met 
approbeert. Resolutb. volkomen approbatie van Haar E. Mog de Heeren Staaten 
d.d. 4 Maart 1757. des Quartiers van Veluwen, ingevolge resolutie d.d.     Meij 1758, 
 te hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en 
 overtegeven aan en ten erflijken behoeve van de Heer 
 Bernadus Wilberts, Tertiæ Classis Præceptor, en Juffer Johan- 
 na Geertruij ab Hoogland Echtelied. en haare Erven, een Huijs 
 en erve met sijn lusten en lasten, als van onderhout der 
 schuttingen rondsom dit erve en schoonmaken van de 
 Beek, breder vermelt in de coopsconditien van den 3. Junij 1758, 
  en voorts met sijn regt en geregtigheden, soo en als het 
 selve bij de scholarchie is beseten geweest, staande in deser 
 Stede Vijselstraate tussen Verkoperen huijs (thans bij 
 den Heer Professor Reijtz bewoont) ter eenre en de schuijr 
 van Mejuffrouw de Wede. Oosterbaan ter andere sijde, soo als 
 hetselve thans bij de Heer Kooper bewoond word, doende 
   in 
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 in ordinaris verponding vier gulden vier stuijver, voor een 
 summa van vierhondert Carol. guldens vrijgeld. Bekennende 
 hij Comparant in sijn vooraangetogen qualiteit van bo- 
 venstaande kooppenningen ten vollen te zijn voldaan, 
 en oversulks voorsr. parceel tesullen wagten en wharen 
 commervrij en allen voorpligt aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als naa rechten.   Actum den 
 3. Julij 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden de 
 Heer Mr. Jan Apeldorn, onsen mede Raedsvriend, pro se en 
 naemens sijn Susters, mitsgaders Steventje Vliek, Weduwe 
 Elbert Aartsen, verhuijrders van een erve te Wijssel, bij Be- 
 rend Harmsen in pagt gebruijkt werdende, en verklaarden 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitu- 
 eren en magtig te maaken kragt deses, Mr. H.J. Ardesch, 
 Advocaat voor het Gerigte der Hooge en Vrije Heerlijkheit 
 het Loo, ten eijnde om naamens de Comparanten voor voor- 
 gemelte Gerigte waartenemen alle soodane proceduiren, 
 als sij Comp. reets hebben, of naamaals krijgen mogen, 
 tam active quam passive, idque contra quosuimque, 
 speciael soodane arrest proceduire, als sij Comp. thans tegen 
 Jannis Jansz. hebben geentameert, daar in alle termijnen 
 regtens te respicieren, sententien te aanhoren en de 
 voordelige ter executie te leggen en deselve tot den uijteijnde 
 toe te vervolgen, ook des noods te caveren, accorderen, transi- 
 geren, penningen te ontfangen en te quiteren, ende 
 voorts generaliter alles te doen en te laeten geschieden 
 het geene de nature en noodruft der saaken mogt ver- 
 eijschen, en sij Comparanten selfs præsent zijnde, soude 
 kunnen mogen off moeten doen, ofschoon een ampelder 
 volmagt wierd gerequireert, dewelke de Comparanten 
 verklaeren te willen houden, alsoff in dese geinsereert 
 waere, ook met magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
 als na regten.    Actum 7. Julij 1758. 
 
 
 Voor Pannekoek en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Hendrik Eijbertsen Closser, en verklaarde omni meliori modo 
 te doen ontsaat tegen soodane wederregtelijk arrest 
 als Doctor Jan Christiaen Huijsman nomine fisci op den 
 29. Junij 1758 te onregt heeft ondernomen op des Comparants 
 immen, als op het land van de Weduwe van de 
 Rentmeester Oosterbaan, gelegen in het Schependom 
 deser Stadt aan de Engsteeg soude staan; ten dien 
 eijnde reserverende alle middelen en beneficien 
 regtens, den Comparant naa regten, soo in exceptivis 
 als ten principale competerende, stellende tot  
      vol  
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 voldoening deser Stadts willekeur voor dit ontsaat tot Burge 
 de persoon van de Heer Willem Jan van Westervelt, die 
 dese burgtogt heeft aangenomen, des beloofde den Comparant 
 dese sijn Burge te sullen vrijen en guaranderen als regt is, 
 alles onder verband en submissie en ten fine als na regten, 
 met versoek van insinuatie en relatie pro ut moris ac stijli. 
 Actum den 6. Julij 1758.  lagerstond  den Roeijdr. Gelderman gigt 
 dit ontsaat voorsr. s’hoofds te hebben geinsinueert aan Dr. 
 Huijsman qual. præd. en op ordre van den Hr. Burgermr. 
 in der tijd de gemelte immen ontslagen. ita retulit den 
 6. Julij 1758.  get.  Abr. van de Graaff Secr. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 onsen meeden Raads Vrind den Heer Mr. R.C.W. de Wolf en 
 Vrouwe Johanna Wolfsen Echteldn., de Vrouw met haar voorsr. 
 Eheheer geassisteert, welke bekenden in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken, doende sulks kragt deses, Jacobus den Bleij, om 
 uijt Comparanten naam te administreren derselver goede- 
 ren, effecten, actien en crediten, die de Comparanten alreets 
 in de Stadt en Schependom van Arnhem zijn hebbende 
 en naamaals bekomen mogten, in specie op ’t huijs dat sij met 
 haar Suster, Juffer Agnis Margaretha de Wolff, in 
 gemeenschap besitten, goede toeversigt te hebben, nodige 
 reparatien te doen, rekeningen, verpondingen en verdere 
 reele lasten te betalen, ’t selve te verhuijren, huijs- 
 cedulen t’ ondertekenen, huurpenningen t’ ontfangen, daar 
 voor te quiteren, capitalen op te seggen en te beleggen, 
 naa dat den Geconstitueerde met speciale last en ap- 
 probatie der Comparanten sal wesen voorsien, deselve 
 benevens de jaarlijkse renten optebeuren, de vereijschte 
 quitantien te passeren, mitsgaders alle actien, die daar 
 uijt mogten resulteren, contra quosiumque et ubique 
 waarteneemen, de onwillige en manquerende debiteuren 
                     met middelen regtens te vervolgen, alle termijnen regtens t’ observeren, caveren, 
 transigeren, sententien t’ aanhoren, de voordelige ter 
 executie te doen leggen, en van de nadelige t’ appelleren, 
 voorts generaliter alles te verrigten, waartoe hij onder de hand 
 van de Comparantn. sal zijn gelast, en wierde tot het een 
 of ander nader of speciaelder volmagt vereijscht, willen 
 Comparantn. deselve gehouden hebben als of in deese 
 woordelijk geinsereert waare, der Comparantn. interesse 
 te behartigen, als een administrateur in concientie 
 verpligt is, en Comparantn. selfs præsent zijnde, soude 
 kunnen mogen of moeten doen, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder ver- 
 band en submissie van Comparantn. persoon en goederen 
 als naa regten, mits de Geconstitueerde verpligt sal wesen 
   jaar 
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 jaarlijks behoorlijke rekening van sijn ontfang en uijt- 
 gave te doen.    Actum 10. Julij 1758. 
 
 
 Voor Schrassert en De Wolff Schepenen loofden en wierden Bur- 
 gen als voorvank regt is, Lubbert Gerretsen en Gerret Wil- 
 lemsen voor het erfhuijs van Lubbert Beertsen, des be- 
 loofden Jan Beertsen en Hilletje Beertsen, Broeder en  
 Suster van den Overledene en Erfgenamen ex testamento, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum 
 15. Julij 1758. 
 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareer- 
 den Loge Stevens en Gerbregt Vermeer Echteldn., Lijsbet 
 Stevens in huijwlijk hebbende Rutger Camerman, Gerretje 
 Stevens in huijwlijk hebbende Gerret Camerman en 
 Paul Benin Duvergé en Hendrikje Bunschoter Echteld.,  
 de Vrouwen soo veel nodig geassisteert met den Roeijdr. 

 Gelderman, te saamen Kinderen en Kindskinderen van 
 wijlen Steven Logen en Stijntje Gerrets in leven Echteldn., 
 welcke bekenden in een vast en stedigen erfkoop verkoft 
 te hebben en over sulks te cederen en transporteren 
 aan haar Broeder en Suster Bastiaan Olofsen en Jannet- 
 je Stevens Echteld. en haar Erven, ijder der Comparantn. 
 aandeel in het huijs, plaats, schuur en verdere ap en 
 dependentie, staande in de Vijhestraat, tussen de be- 
 huiijsing van Evert Klinkenberg ter eenre en de Wede. van 
 Olof Takken ter andere sijde, doende in ordinaris verponding 
 behalven de Stadt stuijver 5-12-12, heenkomende uijt 
 haar voorsr. ouderlijken boedel, voor een summa van seshondert 
 gulden, waar van ijder voor sijn portie bekende voldaan en be- 
 taalt te wesen, belovende voorsr. Comparanten ijder haar 
 vijfde part in voorgemelte huijs te wagten en wharen com- 
 mervrij en allen voorpligt, tot d’ ordinaris verponding 1757 
 en heerstedegelt 1758 incluijs, aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als naa regten, stellende de 
 derde en vierde Comparantn. de voorsr. Roeijdr. Gelderman 
 tot een whaarborg ten opsigte van haar absente Ehemans, 
 die in deese bewilligt hebben, welke Roeijdr. present zijnde, 
 dese borgtogt heeft aangenomen.   Actum 14. Jul. 1758. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerde 
 Mr. Hendrik Johan Ardesch, Advocaat voor het Stadtgerigt 
 alhier, in qualiteit als volmagtiger van de Heer Antonij 
 Eding, Medicinæ Doctor te Groningen, ingevolge acte van 
 volmagt in dato den 13. Junij 1757, voor ons gepasseert en 
 deselve alnu aen ons vertoont en gelesen, en verklaarde 
 uijt kragt van de clausule van substitutie, in die acte 
    ge 
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 geinsereert, bij desen in de beste en bestendigste forme regtens 
 te substitueren en magtig te maaken Harmannus van Nuijs, 
 Procureur voor het Stadtgerigt van Arnhem, ten eijnde om naa- 
 mens des Comparants Principael voor gemelte Stadtgerigt 
 van Arnhem te doen citeren den Knegt van de Heer Advocaat 
 Otto Dijkhuijsen Wakker, ten eijnde om deselve op vraag ar- 
 ticulen, daar toe ter Secretarie der gemelde Stadt Arnhem 
 berustende, te doen deponeren en, in cas van verdere 
 onwilligheijt den selven daartoe met middelen regtens 
 te constringeren, en sulks op soodaene wijse, als den Gesubsti- 
 tueerde best sal oordelen, daartoe alle termijnen regtens 
 te respicieren en deselve proceduiren ten einde toe te ver- 
 volgen; ook des noods te caveren, en voorts generaliter 
 in alles te doen en te laeten geschieden, ’t geen de 
 nature en noodruft der saacken vereijsschen mogt en 
 den Comparant off sijn Principaal, selfs present zijnde, 
 soude kunnen mogen of moeten doen, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt et sub cateris clausulis 
 de jure solitis ac necessariis.    Actum 17. Julij 1758. 
 
 
 Voor Apeldorn en De Wolff Schepenen compareerde Vrouwe 
 Constantia Helena Hensbergen, Weduwe van wijlen 
 de Heer Coenraad Hendrik Craemer, in leven Muntmeester 
 van de Provinciale Munte van Overijssel, dewelke bekende 
 in de beste en bestendigste forme van regten te 
 constitueren en magtig te maaken, sulks doende kragt 
 deses, dr- Jacobus Apeldorn, om alle haare saaken, soo heb- 
 bende als toekomende, waarteneemen ende te verrigten, 
 en daar in alles te doen ’t  geen de natuur en voorvallen 
 der saaken souden mogen koomen te vereijsschen, 
 schoon tot ’t  een en andre een nadre of speciaelder 
 volmagt vereijscht wierd, welke sij hier in begrepen 
 hield, met de magt van substitutie, ratihabitie en 
 indemnisatie als regt is.   Actum d. 22. Julij 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de Heer Johan 
 Craemer, Oud Muntmeester van de Geldersche Provinciale 
 Munt alhier, en de Heer dr. Antonij Wakker, alhier geerft 
 en gegoedet, verklaarden sig als Borgen te constitueren 
 voor de kosten van soodaene arrest, als de Heer Antonij 
 Clumpert en Vrouwe Susanna Margareta Hensbergen marito 
 tutore, en de Heer Arnout Hensbergen, Lieutenant ten dienste 
 deser Landen, op de huijrpenningen van een huijs staande in de 
 Hoogstraat, thans bij de Heer Collonel Gordon bewoont 
 en in huijr gebruijkt werdende, mitsgaders op alle onbetaalde 
 pagtpenningen van dese navolgende landerijen, te weten 
 twee papenboomgaarts, een camp aan de Enge Steeg, en een 
 camp genaamt de Padcamp, bij Loge Stevens in pagt ge- 
 bruijkt werdende, en een camp, mede genaamt de Padcamp 
 bij Loge Reijers gebruijkt werdende, een camp genaamt 
 deBiesegaaten, waarvan Roelof Jagers pagter is, een camp 
   ge 
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 genaamt de Vier Campen met het kleijne campje 
 naast den hof, beijde met tabak bepoot, bij gemelte 
 Roelof Jagers, Wouter Jansen en Jan Schut te saamen 
 in pagt gebruijkt werdende, en een camp lands aan Westen 
 gelegen, genaamt de Bietegaten, soo als deselve bij Evert 
 Gosensen in pagt gebruijkt werd, alsmeede nog op sodanig 
 jaarpagt, als Lubbertus Bunskerken wegens huijr van 
 voorgemelte vier campen verschult soude zijn, tegen 
 Vrouwe Constantia Helena Hensbergen, Weduwe van 
 Coenraad Hendrik Craemer in leven Muntmeester van de 
 Provinciale Munt van Overijssel, op den 9 Junij 1758 
 alhier ondernomen hebben, ten eijnde om bij onver- 
 moedelijke succumbe van Vrouwe Comparante het  
 geweijsde in gemelte saak daar aan te verhaalen, 
 voorts verklaarden sij voorñ. Comparanten sig meede 
 als Borgen te constitueren voor alle soodane penningen, 
 als Vrouwe Constantia Helena Hensbergen Weduwe van 
 wijlen de Heer Coenraad Hendrik Craemer, in leven 
 Muntmr. van de Provinciale Munt van Overijssel, mogte 
 koomen op te beuren en te ontfangen van de huijrders 
 en pagters van ’t huijs en landerijen hier boven gespecifi- 
 ceert, om deselve bij alle op en naspraak als onse eijgen 
 en propre schult te voldoen, en alles te restitueren aan 
 die geenen, welke uijt dien hoofde eenig nadeel soude 
 mogen koomen te leijden, alles onder verband van onse 
 persoonen en goederen, belovende de Vrouwe Comparante 
 de Burgen te vrijen, kost en schadeloos te houden, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 22. Julij 1758. 
 lagerstond  Den Roeijdrager Gelderman gigt deese Burg- 
 stelling pro litis expensis, ter instantie van Dr. Apeldorn, 
 als Magthebbende van Vrouwe Constantia Helena Hens- 
 bergen, Weduwe wijlen den Heer Coenraad Hendrik Craemer, 
 met voorkennis van den Burgermr. in der tijd geinsinu- 
 eert te hebben aan den Heer Collonel Gordon, Lubbertus 
 Bunskerken, Loge Reijers, Jan Schut, Evert Gosensen. 
 alle voor s’ hoofds, aan de Vrouw van Loge Stevens, 
 aan die van Roelof Jagers en aan de Vrouw van Wouter 
 Jansen, om te strekken naa behooren, ita retulit den 
 25. Julij 1758. get.  Abr. van de Graaff Secret. 
 
 
Geprothocl. ten Voor Schrassert en de Wolff Schepenen compareerden Heijm- 
nieuw, Prothoc. Rub. rik Jan Busch en Martha Olthuijsen Echteldn., welke 
tussen de beijde Zijpels bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen pen- 
fo. 279vs. ningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan en 
 ten erflijken behoeve van Maria Smeenks Wede. en Boedel- 
 houderse van Olof Jansen van Brummen, mitsgaders haar 
 minderjarige kinderen, de summa van vierhondert Caroli 
 guldens ad 20 st. ’t stuk, aannemende daar voor jaar- 
 lijks aan rente te sullen betalen drie gulden vijf stuijvers 
   van 
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 van ijder hondert, waar meede sullen continueren tot de 
 aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag (heden over een 
 jaar de eerste) sal kunnen en mogen geschieden, mits een vier- 
 deel jaar bevoorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of op- 
 geeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten 
 en kosten, verbonden Comparanten in specie haarlieder camp 
 op den 4. Feb. 1757 door de Executeurs van wijlen den Secretaris 
 Schrassers boedel voor 1300 gld. getransporteert, gelegen 
 buijten dese Stadt, naast die van de Burgerweesen deser 
 Stadt ter eenre en de Wede. van Jan Stunt ter andere sijde, 
 stellende tot een verdere waarschap haar persoonen en 
 goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien, in specie van ongetelden 
 gelde, zijnde dese bij ons als Overweesmeesteren, voor 
 soo veel d’ onmundigen aangaat, geapprobeert en getekent. 
 Actum d. 25 Julij 1758. 
 
 
Geprothcl. ten Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Jan Reijenberg en Maria Hennebeek Echteld., welke bekenden 
Rub. Hooge Straat voor sig en haar Erven deugdelik wegens ter leen ontfangen 
fo. 175. penñ. schuldig te weesen aan den Heer Oud Muntmeester 
 Joan Craemer en sijn Erven, de summa van hondert en vijftig 
 Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk, daar voor belovende jaar- 
 lijks aan rente te betalen seven gulden thien stuijvers, dog 
 deselve op den verschijndag betalende, met ses gulden vijfthien 
 stuijvers sullen voldoen, en daar in continueren tot de aflosse 
 toe, die jaarlijks op dato deser, als zijnde de verschijndag, 
 sal kunnen geschieden, mits een halv jaar bevoorens opge- 
 seijt of opgeeijscht zijnde; Tot securiteit van voorsr. capi- 
 taal, renten en kosten verbonden Comparanten haar huijs 
 in de Hooge Straat, naast het huijs van Eijbert Kleijne 
 Tunte ter eenre, en dat van Geertje Wesenhagen ter 
 andere sijde, en stellen tot een verdere whaarschap 
 haar personen en goederen ten bedwang en submissie als 
 na regten, met renunciatie van alle exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde.    Actum den 1. Aug. 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Maria 
 Cloeks, swak van den lighame, dog haar verstand volkoo- 
 men magtig, welke verklaarde voornemens te zijn 
 over haar tijdelijke goederen te disponeren als volgt: 
 Stellende tot haar eenige en universele erfgenamen 
 haar drie Susters met naamen Hendrikje Haverkamp, 
 Teuntje en Petertje Kloeks, met uijtsluijting van haar 
 twee Broeders met naamen Hendrik Haverkamp en Jacob 
 Kloek, dog legaterende aan ijder derselver een specie 
 ducaat. 
 Prolegaterende aan haar voorñ. Suster Hendrikje een 
 stuk linnen. 
 Vervolgens aan Teuntje haar Suster haar goude 
 ketting. 
   wij 
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 wijders is haar wil en begeerte, dat haar drie voorñ. 
 Erfgenamen niet sullen verpligt nog gehouden weesen, 
 wederom in den boedel te brengen ’t geen een ijder 
 van haar drien aan de Overledene schuldig is; 
 waarmede haar dispositie eijndigende, willende 
 dat hetselve als testament, legaat, codicil of  
 andere betere naa haar dood mag werden agtervolgt. 
 Aldus is deese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 2. Augus. 1758.  was nevens twee cachetten 
 in rood lak getekent,  Francois Oosterbaan.  D. Boonen. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Vrouwe R.G. Persoon, 
 Wede. van wijlen den Heer en Mr. J.W. van de Graaff, in leven on- 
 sen meden Raads Vrind, in deese soo veel nodig geassisteert met 
 Mr. Abr. van de Graaff, Secretaris der Stadt Harderwijk, haaren 
 in desen gekooren Momber, dewelke verklaarde in amplissima 
 et optima juris forma te constitueren en magtig te maken, 
 kragt en mits desen, Mr. Jacob van de Graaff en Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff, ijder in ’t generaal en elk in ’t bij- 
 sonder, ten eijnde alle haare saaken en affaires, soo hier 
 als elders, soo wel in als buijten regten, tam activa quam 
 passiva, tegen alle en een ijgelijk voor alle Heeren Hoven, 
 Rigteren en Gerigten waarteneemen, debiteuren aante- 
 maanen, en deselve met de convenabelste midelen regtens 
 tot betaling te constringeren, ’t zij bij boding, peijnding, be- 
 saath, ofte eenige andere ingangen regtens, soo en als de 
 Geconstitueerden best sullen oordelen, daar na alle ter- 
 mijnen regtens te respicieren, sententien t’ aanhooren, van 
 de nadelige t’ appelleren en te revideren, en voorts de 
 sententien tot d’ executie incluijs te vervolgen, penningen, het 
 zij renten of pagten, te ontfangen, daar voor te quiteren, goe- 
 deren, thienden en holtgewassen te verpagten, huurcedulen 
 te tekenen, te rekenen, liquideren en die te sluijten, ook 
 des noods te caveren, accorderen en verders alle saaken, van 
 wat aard of natuur die sijn mogten en die de Comparante 
 reets heeft of naderhand krijgen mogt, t’ administreren; 
 en voorts generaliter alles te doen en te laten geschieden 
 hetgeen de natuur en voorvallen der saaken mogten vereij- 
 schen, ofschoon tot het een of ander een ampelder of speciaal- 
 der volmagt gerequireert wierde, dewelke de Comparante 
 begeerde, dat gehouden sal werden alsof dese woordelijk 
 geinsereert waare, en zij Comparante selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen of mogen doen, alles met volkomen magt om een 
 of meer in desselfs plaatse te substitueren, soo en als de 
 Geconstitueerden naa omstandigheden van saken sullen 
 te rade vinden, belovende van waarde te sullen houden 
 all het geene bij de Geconstitueerden of derselver Ge- 
 substitueerdens sal worden verrigt, onder belofte van in- 
 demniteijt, idque sub clausulis de jure solitis ac neces- 
 sariis, voorbehoudens nogtans behoorlijke rekening, bewijs  
   en 
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 en reliqua, onder verband en submissie als na regten.    Actum 
 den 2. Aug. 1758. 
                                    Hier van zijn twee eensluijdende actens 
                                    onder Stadt Segul, ten versoeke van de Com- 
                                    parante, op ijder van haar Soons een, uijt- 
                                    gegeven. 
 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde 
 Wolter Wilberts, welke aan ons vertoont heeft sekere acte, 
 door Ds. Willem Wilberts, Predikant in Nederlands Indien 
 tot Ambon, binnen Amsterdam den 22 Maart 1756 voor den 
 Notaris Hermannus van Heek en sekere getuijgen gepas- 
 seert, tenderende om generaliter alle sijne saaken, soo in 
 als buijten regten, nevens Jan van Veersen, te helpen ad- 
 ministreren en bevorderen, met speciale magt van sub- 
 stitutie, en ons gebleken is sulks te behelsen, kragt 
 welker substitutie de Comparant heeft gesubstitueert 
 en geconstitueert, doende sulks kragt deses, des Comparants 
 oudste Soon Bernhard Wilberts, Præceptor van de derde 
 classe van het Veluwsche Gymnasium alhier, sig tegens- 
 woordig binnen de Stadt Amsterdam bevindende, bij desselfs 
 afwesigheijt Lubertus van der Horst, binnen gemelte Stadt 
 woonagtig, en inval deese mogte absent weesen, of bij 
 desselfs indispositie, alsdan F. Cunen, geadmitteert No- 
 taris binnen welgemelte Stadt Amsterdam, met deselve 
 generale en ampele magt als geseijde Dr. Wilberts, des 
 Comparants Soon, bij gemelte acte aan hem Comparant 
 gegeven heeft en wil deselve gehouden hebben, als of se 
 hierin woordelijk geexprimeert waare, sig kortheijts 
 halven daartoe refererende, ten eijnde ijder van haar 
 gemagtigt zij om alles te doen en te verrigten, als  
 of den Comparant selve present zijnde, soude kunnen 
 mogen en moeten doen, mits verpligt blijvende aan 
 den Comparant, of desselfs Constituent of sij ordre, 
 bewijs rekening en reliqua te doen, alles met belofte 
 van ratihabitie, indemnisatie, verband en submissie 
 als naa regten.    Actum 5. August. 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen  Compareerde Beertjen 
 Mulkes Wede. van Philip IJpsum, voor haar selven en sig meede 
 sterkmakende voor haar Broeder Johan Mulkes en Aaltje 
 Limperts Echteld., en bekende in de beste en bestendigste forme 
 van regten te constitueren en magtig te maken, doende sulks 
 kragt deses, Rutger Reinders, Roeijdrager der Stadt Arnhem, 
 ten eijnde om met en neffens Tibe van Coeverden Wede. van 
 Johannes Muijs, aan Adrianus Merkes en Jannetje Geurts 
 Echteldn. te cederen en transporteren een stuk van een Hofje 
 met het huijsje daar op staande, zijnde ’t overige gedeelte 
 van den Hoff, dewelke den 22. Octob. 1753 aan Wouter Basten 
 en Catharina van Goor Echteld. met het schuurtje daar op 
 staande is getransporteert geworden, zijnde ’t selve gelegen 
     in   
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 in ’t Schependom van Arnhem buijten de Velperpoort aan de 
 Cattepoelsche Weg, en sulks voor een summa van een hondert 
 en negentig guldens, waarvan bij de Comparante werkelijk 
 ontfangen zijn een hondert vijf en sestig guldens,en dus daar 
 aan nog resteert een summa van vijf en twintig guldens, 
 die den gemelten Roeijdrager versogt word bij ‘t doen van 
 ’t voornoemde transport te willen ontfangen en deselve 
 voor haar rekening te betalen aan Gerret Jan van Duiren, 
 voorts daar omtrent alles te doen ende te verrigten, 
 ’t geen de Compte. selve præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen en moeten doen, belovende voor goed, vast en van 
 waarde te sullen houden all ’t geen door haar gemelte 
 Volmagtiger ten opsigt van ’t gunt voorsr. sal worden ge- 
 daan en verrigt, alles onder verband en submissie als na 
 regten.    Actum den 7. August. 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Steventje Vliek Wede. 
 en Boedelhoudersche van haar Man Ellard Aertsen zaliger 
 geassisteert met haar Soons Dr. Arend Vliek en Gosen 
 Vliek, beijde hier bij mede præsent zijnde en de koop 
 soveel haar beijden aangaat accordeerden, dewelke 
 bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft, gecedeert en getransporteert, doende sulks kragt 
 deses, aan Br. Jan Apeldorn en Elisabeth van Colk Echteld. 
 en haar Erven, haar houtgewasch, den Jonkers Enck 
 genaamt, in en aan de Enge Steeg voor deese Stadt, 
 waar rontom de houtgewassen van de Heer Burgermr. 
 Ant. van Westervelt gelegen zijn, en sulks voor een 
 summa van negenhondert vijf en twintig guldens, van 
 welke koopspenningen Comparanten ten vollen, soo bij af- 
 rekening als in gelde bekenden voldaan en betaalt te 
 zijn, en beloofden voorsr. Houtgewas den Jonkeren Enck 
 genaamt, te sullen wagten en waaren commervrij en 
 allen voorpligt over den jaare 1756 daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 8. Aug. 1758. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks regt is, Rijket Apeldorn en Hendrik 
 Timmer voor het Erfhuijs van Geertruij Pelser Wede. van 
 Gerret Ossenberg, des beloofden Isaak Ossenberg en 
 Cornelis Timmer, in huwelijk hebbende Maria Ossenberg, 
 als Kinderen en Erfgenamen ab intestato van voorñ. 
 Wede. voorsr. Burgen te vrijen en schadeloos te houden 
 als regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 14 August. 1758. 
 
 
 Voor de Meester en W.J. van Westervelt Schepenen compareerde 
 Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stadt, welke 
 aan ons heeft vertoont seekere acte van voogdijschap, 
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 binnen Amsterdam op den 14 Junij 1754 gepasseert voor den 
 Notaris Salomon Dooper en sekere Getuijgen, waar bij de Comparant 
 met en nevens Vrouwe Anna Maria Cocq, Weduwe van wijlen  
 den Heer Hendrik van Castricum, onder andere meede door Antho- 
 nij van Castricum was aangesteld tot Voogden Administrateur 
 over desselfs minderjarige mede Erfgenamen ab intestato 
 en haare goederen, met de magt van substitutie, assumptie 
 en surrogatie als na raade, ’t geen ons uijt voorsr. acte na 
 genoegen gebleken is. 
 Dat geseijde Anthonij van Castricum in den jare 1756 
 op s’George Delmina overleden is, en heeft tot sijn meede 
 Erfgenamen ab intestato nagelaten drie minderjarige 
 Susters met naamen Carolina, Henrietta Cornelia en Petro- 
 nella van Castricum. 
 En vermits Comparants affaires niet toelieten, om die voorsr. voog- 
 deijschap en administratie tot Amsteldam na behooren waar te 
 neemen, is te rade geworden, om vermogens voorsr. magt van sub- 
 stitutie, kragt deses, te constitueren, substitueren en magtig 
 te maken sijn Swager Cornelis van Castricum, Koopman binnen 
 Amsteldam, om in plaats van den Comparant als Voogd en Ad- 
 ministrateur van de drie voorsr. minderjarige Susters van den 
 Overledene nopens desselfs nalatenschap met en nevens ge- 
 seijde Vrouwe Anna Maria Cocq, Wed. Castricum, bij voorsr. 
 acte aangesteld als Voogdesse en Administratrice, alles 
 soo in als buijten regten te verrigten, regt van collaterale 
 successie naamens de Minderjarigen betalen, obligatien des 
 noods zijnde te verkoopen, voor alle opspraak en namaaning te 
 caveren, transigeren, haar aandeel in huijsen te verhuijren, 
 huijrcedulen te ondertekenen, penningen t’ ontfangen, daar voor 
 te quiteren, met en nevende de meede Erfgenamen scheijding, 
 schifting en deijling te helpen bevorderen, de nodige acte te 
 passeren en ondertekenen, en indien het vereijscht wierde, approba- 
 tie te versoeken, de penningen en offerten naamens de Minderjarigen 
 over te nemen, daar voor te quiteren, de contanten op de avanta- 
 geuste wijse uijt te doen en met de effecten handelen als  
 ten meesten voordeele der Minderjarigen sal bevonden werden, 
 voorts alles te doen en te verrigten, wat den Comparant selve 
 present zijnde in die vooraangetoge qualiteijt uijt hoofde 
 van die voorsr. acte van voogdijschap naa regten soude 
 vermogen te doen, mits doende van voorsr. voogdij en admini- 
 strateurschap rekening, bewijs en reliqua, met de magt van sub- 
 situtie, belofte van ratihabitie en indemnisatie, met ver- 
 band en submissie als naa regten.   Actum den 8. Septemb. 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Mr. Abraham van de  
 Graaff, Secretaris deser Stede en Maria van Castricum Echteld., 
 de Vrouw met haar voorñ. Man geassisteert, en voor haar 
 aandeel mede Erfgenaam ab intestato van wijlen haar Broe- 
 der Anthonij van Castricum, in den jaare 1756 op s’ George 
 Delmina overleden, verklaarden te constitueren en magtig 
 te maken, doende sulks kragt deses, haar Broeder Cornelis 
 van Castricum, Koopman binnen Amsteldam, om met de 
     me 



232 
 

 
ORAH-153  1758 fol.117vso 
 
 mede Erfgenamen van wegen den Comparanten te treden tot 
 schiftinghe, scheijdinge en deijlinge des boedels, de nodige acte 
 te passeren en ondertekenen, voor alle evictie en namaninge 
 te caveren, penningen en effecten ’t ontfangen, daar voor te 
 quiteren, rekening, bewijs en reliqua te doen, en generalijk 
 alles te verrigten, hetgeen de Comparanten selve præsent 
 zijnde, naa coustume locaal soude mogen, kunnen en moeten 
 doen, tegens belofte van ratihabitie en indemnisatie 
 met magt van substitutie, onder verband en submissie 
 als na regten.    Actum den 8. Septemb. 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden onsen mede Raads 
 Vrind Mr. Dirk Boonen en Mr. Abraham van de Graaf,Se- 
 cretaris deser Stadt, pro portionibus mede Erfgenamen van 
 wijlen den Heer G. Vrouwe Cornelia van Castricum in 
 leven Wedue van wijlen den Heer G. Thiens, in leven Burger- 
 meester der Stadt Amersfoort, sig sterkmakende en de 
 rato caverende voor de overige respective mede Erfgenamen, 
 den laatste Comparant in specie mede voor sijn Vrouwe 
 Moeder Vrouwe Anna Maria Cocq, Weduwe en Erfgenaam 
 van wijlen haar Man Zalr. Hendrik van Castricum, en 
 verklaarden te constitueren en magtig te maaken, doende 
 sulks kragt deses, Mr. Johannes Fenema, Secretaris 
 van het Capittel van Oudmunster binnen Utrecht, om de 
 Landereijen, als aan ’t Jans Kerkhof, Nieuwe Horst en het 
 Halve Holst vierdeel gelegen binnen en buijten de Stadt 
 Amersfoort, met daar op staande tabaks schuuren te 
 administreren, met aan deselve alle nodige reparatien 
 te laeten doen, die in het openbaar of uit de hand voor 
 een of meer jaaren, naa goedvinden, te verhuijren, soo nodig 
 borg voor de penningen te doen stellen, boomen en holt- 
 gewassen te verkoopen, penningen t’ontfangen, daar voor 
 te quiteren, lasten en ongelden te betalen, de gewesen 
 Pagter van het land aan St. Jans Kerkhof Morre Jansen 
 voor de nog resterende huurpenningen, en die wijders in ge- 
 breke blijven in het betalen van haar aanbeloofde 
 pagtpenningen, deselve en haar Borgen quovis meliori 
 modo met middelen regtens aantespreken, termijnen van 
 regten te respicieren, sententien t’ aanhooren, deselve 
 tot de executie incluijs te vervolgen, van de nadelige 
 t’appelleren, transigeren, caveren, en generalijk alles 
 te doen en te verrigten, dat de Comparanten en verdere 
 mede Erfgenamen present zijnde, soude kunnen, mogen 
 en moeten doen, en indien tot het een of ander nader vol- 
 magt gerequireert wierde, willen Comparantn. in deese 
 voor geinsereert houden, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemnisatie als naa regten, mits 
 doende bewijs, rekening en reliqua.   Actum d. 8. Septemb. 
 1758. 
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Geprothoc. ten Voor Schrassert en de Wolff Schepenen compareerden Jan Hendrik 
nieuw. prothoc. Grusing en Stijntje Boemers Echteld., en bekenden wegens opgeno- 
Rub. Wullewevers men en ter leen ontfangen penningen voor sig en haar Erfgenamen 
Straat fol. 219vs. opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten erlijken behoeve 
Hoven buijten de van onsen meden Raads Vrind Mr. Dirk Boonen, de summa van 
Luttekepoort. een hondert Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, waar voor sij Compa- 
 ranten beloofden jaarlijks te sullen betalen vier gelijke guldens 
 aan rente, en daar mede te continueren tot de effective af- 
 losse toe, die jaarlijks op den verschijndag (heden over een 
 jaar de eerste) sal kunnen en mogen geschieden, mits een 
 vierdeel jaar bevorens van de eene of andere seijde opgeseijt 
 of opgeeijscht zijnde; Tot securiteijt van voorsr. capitaal, 
 renten en kosten stelden Comparanten tot een speciaal 
 onderpand haarlieder huijs in de Groote Haverstraat, tussen 
 de huijsen van Gerret Woutersen en Jacob Croesen en haar 
 hof buijten de Luttekepoort, de tweede van de weg voor 
 aan in de Knijptang, tussen de hoven van Claas Weesenhagen 
 en Jan Israels, stellende tot een verdere whaarschap haar 
 persoonen en goederen, ten bedwang en submissie als na regten, 
 renuncierende van alle contrarierende exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde.   Actum d. 8 Septemb. 1758. 
 
 
 Nous Boonen en De Wolff Echevins certifions et 
 attestons, que Joannes Cramer est actuellement vivant, 
 pour s’ estre presenté ce joir d’uij devans nous, en soij 
 de quoij nous luij avons delivré le presente acte pour 
 s’en servir, et valoir ce que de raisont fait; signé 
 le 13. Septemb. 1758. 
 
 
 Nous sus dit Echevins certifions et attestons que Catrine 
 Marguerite Cramer est actuellement vivante pour s’estre 
 presentée ce jour d’uij devans nous, en soij de quoij, nous 
 l’avons delivré le presente acte pour s’en servir, 
 et valoir, ce que de rairon fait; signé le 13 Septemb. 
 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvank regt is, Evert Bunschoter 
 en Andries Wulven voor het erf en sterfhuijs van Hendrik 
 Beertsen en Aaltje Gerrits in leven Echteld; des beloofden 
 haarlieder navolgende Kinderen, te weeten Beert Hendrik- 
 sen, Berne Lubberts, getrouwt aan Gerretje Hendriks, Jan 
 Hendriksen, Beert Hendriks, in huijwlijk hebbende Aaltje 
 Hendriks, en Lubbert Gerretsen, in huijwlijk hebbende 
 Beertje Hendriks, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.    Actum den 12. Septemb. 1758. 
 
 
Geprothocol. ten Nieuw. Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Hierden Dr. J.C. Huijsman en Alberta Apeldorn Echteld. en verklaar- 
fo.378 Landrn. tussen den bij desen ten behoeve van Gerrit van Meurs, als tot 
de Sandsteeg en Enck   meer 
Fo. 179vs en Wullewevers 
Straat fo.219 
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 meerder securiteijt van soodanig capitaal ad ses hondert en vijftig 
 guldens, als rente, bij onverhoopte wanvoldoeninge als costen, 
 als Harmannus van Munster en Anna Geertruij Huijsmans 
 aan gemelte G. van Meurs schuldig bekent en daar voor de 
 eerste Comparant en N. Mooijen Wede. Huijsmans sig tot 
 Borgen in solidum gestelt hebben ingevolge obligatie 
 dato den 15. Octob. 1754, boven ’t verband daar bij gedaan al 
 nog te verbinden en tot een speciaal onderpand te stellen, 
 haar Erfje in Hierden, bestaande uijt Huijs, hof en onderhorige 
 landerijen, als in een camp lands agter Jan Frankens agter- 
 deur, en nog een camp lands bij de Bremer Bosch gelegen, 
 alsmede een mat hooijland op de Ooster Mehen gelegen, 
 alsmede nog een camp lands, gelegen in de Sandsteeg naast 
 de camp van den Heer Br. W.J. van Westervelt, pagter 
 Arnt Vliek, alles onvermindert nogtans bovengemelte 
 obligatie en burgtogt quo relatio. 
 Des beloofden N. Mooijen, Wed. Huijsmans, Anna Geertruij 
 Huijsmans, Huijsvrouw van Harmanus van Munster, bij ab- 
 sentie en uijtlandigheijt van Harmanus van Munster, des- 
 selfs Soon Albertus van Munster, als in dese de rato zijn 
 caverende voor gemelte Harmanus van Munster, de 
 bonengenoemde Comparanten allessints te sullen guaranderen, 
 ten dien eijnde verbindende en tot een whaarschap als 
 onderpand stellende, het huijs binnen dese Stad staande, 
 in de Wullewevers Straat, alsmede het werkhuijs 
 en schuur staande in het Vleeshouwers Steegje, thans 
 de hoedemakereij, soo en als ’t een en ander bij haar selfs 
 bewoont en gebruijkt werd, ten eijde om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen verhaalen, alles onder 
 verband en submissie als na regten en met renunciatie 
 van alle exceptien.    Actum d. 13 Septemb. 1758. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Rubr. Peter van Nunspeet en Johanna Schrassert Echteldn-,welke 
Vijhe Straat fo. 63 recto bekenden voor sig en haare Erven wegens ter leen ont- 
et vs. Hoven buijten fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
de Smeepoort aan den Heer Oud Muntmr. Johan Craemer en sijn Erven 
 de summa van sevenhondert en vijftig gulden Hollands, 
 daar voor sij Comparanten beloofden jaarlijks te sullen 
 betalen een rente van vijf gelijke guldens, dog op 
 den verschijndag deselve betalende met vier gulden 
 van ijder hondert sullen volstaan, en daar mede te 
 continueren tot de aflosse toe, die alle jaar op 
 den verschijndag, heden over een jaar d’ eerste, sal 
 kunnen geschieden, mits een halv jaar bevorens 
 van d’een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde, 
 stellende voor capitaal, renten en kosten tot  speciale 
   on 
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 onderpanden haarlieder huijs met sijn ap en dependentien, 
 staande in de Vijhe Straat, tussen de huijsen van de Weduwe 
 van den Rentmeester Oosterbaan en Gerret Priester, soo als 
 bij haar Comparanten bewoond word, het huijs bij haar Soon 
 Cornelis van Nunspeet en Johanna Stoels Echteld. bewoont 
 werdende, staande in gemelte Vijhe Straat tussen het Blok- 
 huijs Steegje en de Straat van de Sevenhuijsen, mits- 
 gaders haarlieder hof aan de Raambleek tussen de 
 Hoven van de Lieutenant Wolfsen en Evert Gosensen, 
 met verdere whaarschap van der Comparanten persoonen 
 en goederen, ten bedwang en submissie als na regten, 
 met renunciatie van alle contrarierende exceptien, 
 insonderheijt van ongetelden gelde.    Actum den 23. Sep- 
 temb. 1758. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerden 
 den Oud Burgermeester Hendrik Boonen en Lambertus 
 Moojen, Burgeren en inwoonderen deser Stadt, welcke 
 verklaarden bij handtasting, in plaats van eede, wel 
 gekent te hebben Gerardus ab Eijbergen en Maria 
 Ravensbergen in leven Echteluijden, dat deselve uijt 
 dat huijwlijk als haar eenige en universele Erfgenamen 
 ab intestato hebben nagelaten drie Dogters, te weten 
 Lucia van Eijbergen thans getrouwd met Jacobus Moojen 
 Predikant tot Mastenbroek, Dorothea van Eijbergen 
 thans Weduwe van Andreas Schaart, en Francina 
 van Eijbergen Huijsvrouw van Hendrik Moojen. 
 Voorst compareerden geseijde Jacobus Moojen Predikant 
 tot Mastenbroek, in huijwlijk hebbende Lucia van Eij- 
 bergen, Dorothea van Eijbergen Weduwe van wijlen 
 Andreas Schaart en Francina van Eijbergen Huijsvrouw 
 van Hendrik Moojen, de Vrouwen met den Oud Bur- 
 germeester Hendrik Boonen als haar gekooren Momber 
 geassisteert, Kinderen en Erfgenamen ab intestato 
 van wijlen Gerardus ab Eijbergen en Maria Ravensbergen 
 in leven Echteldn. voorsr., en bekenden mits desen in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken den geseijde Hendrik Moojen, ten 
 eijnde om voor Comparanten jaarlijks tot wederseggen te 
 ontfangen de rente van soodane lijfrente briev 
 d.d. 12. Januar. 1712, geregistreert fol. 2101, als Gerardus 
 ab Eijbergen op lijve van Lucia van Eijbergen en Do- 
 rothea van Eijbergen, daar Moeder van was Maria Ra- 
 vensbergen, is hebbende te laste van de Heeren 
 Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en geevend 
 jaarlijks een lijfrente van tagtig ponden, te 40 grooten 
 ’t pond, den Ontfanger Generaal van d’Unie daar tegens 
 behoorlijke quitantie te passeren, de penningen met de 
   re 
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        (Comparanten  als) 
 respective \/ Erfgenamen te verrekenen, voorts alles 
 te doen en te verrigten, wat de Comparanten present 
 zijnde souden konnen doen, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteit als na regten. 
 Actum 25. Septemb. 1758. 
 
 
 Voor Van de Graaff en Pronk Schepenen compareerde onse 
 mede Raads Vrind de Heer Rudolph Otto Schrassert, siek 
 na den lichaame, maar sijns verstands, memorie en uijt- 
 spraak volkomen magtig, dewelke, geresolveert zijnde 
 om over sijne tijdelijke goederen te disponeren, bij uijt- 
 terste wille verklaarde aan sijn Nigt Jonkvrouwe 
 Helena Petronella van den Clooster te legateren en te 
 bemaken sijn erve en goed, gelegen tot Rijbroek 
 in den Ampte van Ermelo, met alle ap en dependentie, 
 recht en gerechtigheijt, om ’t selve als een vrij legaat 
 naa sijns Moeders dood te erven en behouden eeuwiglijk, 
 erfflijk en eijgendomlijck. 
 Ende voorts tot sijne eenige en universele Erfgenaem 
 te nomineren en te institueren sijne Moeder Vrou- 
 we Elberta Johanna van den Clooster, Douairière 
 Schrassert, in alle sijne natelaten goederen, gerede 
 en ongerede, actien en crediten, niets ter wereld, hoe 
        (of waar gelegen) 
 genaamt \/ uitgesondert, eeuwiglijk, erfflijk en eijgen- 
 domlijk, met uitsluijtinge van alle verdere bloetverwanten. 
 Legaterende de Heer Testateur aan de Diaconie armen 
 alhier een summa van hondert en vijftig guldens. 
 Begerende dat dese t’ sijner tijd sal hebben het beste 
 en uijterste effect na rechten als testament, codicil, 
 legaat en andere betere forme. 
 T’ oirkonde hebben wij desen getekent en gesegult in 
 Harderwijck den 5. Julij 1751. was nevens twee cachetten 
 in rooden lak, getekent  J.W. v.d.Graaff. Arnold Pronck. 
                                           Registr. 22. Sept. 1758. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvankregt is, Johan Sandbergen en Jacob van 
 Wanrodë voor t’ erf en sterfhuijs van Cornelia Aarts Zalr. 
 in leven Huijsvrouw van den Heer Oud Burgermeester 
 Andrien Apeldorn, des beloofde Br. Jan Apeldorn voor sig 
 selven, alsmede voor de portie van sijn overleden Suster 
 Petronella Apeldorn Zalr., dus voor twee derde portien, voorsr. 
 Burgen te guaranderen kost en schadeloos te houden.   Actum 
 den 6. Octob. 1758. 
 
 
 Voor Schrassert en De Wolff Schepenen loofde en wierden Bur- 
 gen als voorvank regt is, Jacob van Wanrodë en Peter Karsen 
 voor het erfhuijs van Rijntje Nakken, des beloofde Aart 
 Gerretsen van Wanrodë desselfs Eheman, als Erfgenaam 
   uijt 
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 uijt krag van Huijwlijks Voorwaarden, voor Heeren Schepenen 
 Boone en Pronck op dato d. 22 April 1740 opgerigt, voorsr. Bur- 
 gen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum d. 4. Octob. 1758. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor W.J. Westervelt en Oosterbaan Schepenen ompareerden 
prothoc. Rub. Hierden Reijnt Woutersen en Teunisjen Wouters Echteld., welke bekenden 
fº. 398 vs. in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Peter Cornelissen en Jannetje Willems Echteld. een vierde 
 part in een huijs, hof, schuur en een campje met het hout- 
 gewas en opgaande boomen, daarom gelegen en op staande, 
 gelegen in Hierden, bekent onder de naam van Couthoven, grensende 
 aan deser Stadt Laage Vaaren ten Noorden, ten Suijden de 
 Soomer Steeg, ten Westen Jan Gerretsen op den Essenburg en 
 ten Oosten Lubbert Gerretsen, waar in de Kooperen in eijgendom 
 behooren de helft, het overige vierde part gehorende aan Aaltje 
 Cornelisen, Wed. van Wouter Woutersen, voor een summa van 
 drie hondert Hollandse guldens, waar van de helft reets 
 voldaan is, de overige helft, te weten hondert en vijftig gulden 
 sullen onder Kooperen verblijven, en mits deesen meede compareer- 
 den en bekenden aan deese Verkoperen en haare Erven schuldig 
 te weesen en daar voor belovende te betalen aan rente jaarlijks 
 vier gulden thien stuijvers, daar meede te continueren tot d’ af- 
 losse toe, die jaarlijks op dato deses sal kunnen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevoorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde, 
 blijvende gemelte vierde part daar voor verbonden, des beloofden 
 de Verkoperen aan deesen Koperen tot een whaare te zijn en het- 
 selve te wagten commervrij en alle voorpligt daar van aftedoen, 
 als erfkoopregt is.    Actum d. 23 Octob. 1758. 
 
 
Geprotoc. ten nieuw. Voor De Meester en Van Holthe Schepenen bij de Magistraat ge- 
protoc. Rub. Donker- authoriseert, compareerden Michiel Lonquepeijn, Commissaris ter re- 
straat fº.14 cherche, en Adriana Cornelia van Tol Echteld., welke bekenden, voor 
 haar en haare Erfgenamen, wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan den boedel 
 van wijlen Abrahamina van Zuijlen, onder den Secretaris berustende, 
 de summa van vijfhondert Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk, daar 
 voor sij beloofden te betalen een jaarlijkse rente van vier gelijke 
 guldens van ijder hondert, sullende daar meede continueren tot 
 de aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag, heden over een jaar 
 d’ eerste, sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaars 
 bevorens van d’een of andere seijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteit van voorsr. capitaal, renten en kosten verbonden 
 Comparanten specialijk haar huijs met sijn ap en dependentie, soo als 
 bij haarlieden bewoont word, en van wijlen Helena Susanna Eding 
 wegens verschulde kostpenningen hadden aangeerft, staande 
 binnen deese Stadt in de Donkerstraat, tussen de huijsen van 
 den Burgermr. A. van Holthe en Geertje Wesenhagen, stel- 
 lende tot een verdere whaarschap haarlieder persoonen en gerede 
   en 
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 en ongerede goederen ten bedwang en submissie als naa 
 regten, met renunciatie van alle exceptien deese eenigsints 
 contrarierende, in specie van ongetelden gelde.    Actum 28. Octob. 
 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen, als Overprovisoiren van de Daconie 
 deser Stadt, compareerden Jan Straalman en Jan Vosselman, oud- 
 ste Diaconen in der tijd, welke bekenden, naa voorgaande 
 consent en approbatie van de Ed.Achtb. Magistraat,in een vast 
 en stedigen erfkoop verkoft te hebben en over sulks te cede- 
 ren en transporteren een huijsje, staande in de Vuller Straat 
 tussen Jan Mijnen en Jacob Sandbergen, bevorns bewoond bij 
 de Wed. Kalf, doende in ordinar. verponding 2-:-6, aan Jan 
 Hogendorp en Wijntje Moojen Echteldn. en haar Erven, voor 
 een summa van ses en vijftig gulden, waarvan Compartn. 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. 
 huijs te wagten en wharen commervrij en alle voorpligt 
 met d’orninar. verponding 1756 en het heerstedegeld over 1757 
 aftedoen als erfkoop regt is, met verband van deser Diaconie 
 haar goederen en inkomsten, ten bedwang en submissie als 
 na regten.   Actum d. 28. Octob. 1758. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Hen- 
 drikje Willems, geassisteert met haar tegenwoordige Ehe- 
 man Jacob Claasen, te kennen gevende dat haar Soon 
 Hendrik Beertens, in Ehestand verwekt bij wijlen Beert 
 Hendriksen, voornemens was binnen de Stadt Elburg sig in den 
 huijwlijksen staat te begeven met Wilmina van Vaasen, 
 geboortig van Epe, waarin sij Comparante volkomen welge- 
 vallen heeft en te dien eijnde haar moederlijk consent 
 mits desen tot voltrekking van dat voorsr. huijwlijk is ge- 
 vende, versoekende den Predikanten van Elburg, of die het 
 verder mogte aangaan, dit haar gegeven consent inge- 
 volge de Echtordening deser Lande te respecteren, als of sij 
 Comparante bij de intekening werkelijk tegenwoordig was. Actum 
 d. 2. Novemb. 1758. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerde Jan Han- 
 nissen, en verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop uijt de 
 hand te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Helmig Cornelissen ende sijne Erven, 
 een math hooijlands op de Ooster Mehen, genaamt Beek- 
 huijser Campjen, alwaar Westws. Wouter Gerritsen, Noordws. de 
 gemeene weg, en Zuijdws. Burgermr. W.J. van Westervelt aange- 
 land zijn, ende sulks voor eene summa van twee hondert guldens, 
 daarvan den Transportant bekende voldaan te zijn; belovende 
 over sulks voorsr. parceel, op een ordinaris jaarlijkse verponding 
 behalven de Stadt stuijver ad eene guld., te wagten en wharen 
 commervrij en alle voorpligt (de verpond. over ordinaris 1757 
 inclusive) daar van aftedoen, als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.  Actum d. 11. Novemb. 1758. 
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 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen com- 
 pareerden Reint Gerritsen en Jentje Cornelissen, tutore 
 marito, welke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft, en kragt deses cederen en transporteren aan en 
 ten behoeve van de Heer Anthonij van Westervelt en Erven, 
 een stuk lands, groot ongeveer een schepel, gelegen in het 
 Schependom deser Stadt in Hierden, digt bij de Beek, voor desen 
 onder Coolwagens erf gehoort hebbende, strekkende langs den 
 hof van dat erf, door Transportanten in pagt gebruijkt werdende, 
 en verder schietende voorbij het land van Reint Lubbersen 
 en de allée, met geen andre lasten beswaart als betalende 
 een vijfde part in een ord. verponding van :-17-14, voor een summa 
 van een hondert en dartig gulden vrijgeld, en welke penningen 
 bekenden reets ontfangen te hebben, belovende voorseide schepel 
 lands te wagten en wharen commervrij en alle voorpligt daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van haar personen 
 en goederen, zijnde ons de betaling van den vijftigsten penning 
 gebleken.   Actum d. 10. Nov. 1758. 
 
 
Geprothoc. ten Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Willemtje 
nieuw. prothoc. Rubr. Hendriks Weduwe van Harmen Tooreman, welke bekende 
Vihestraat fº 64. wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
 en deugdelijk schuldig te weesen aan Andries van Asselt, Mr. 
 Chirurgijn alhier en sijne Erven, een summa van hondert 
 Caroli guldens ad 20. stuijv. ’t stuk, daar voor sij Comparante 
 beloofde jaarlijks aan rente te sullen betalen vier gelijke 
 guldens en daar in te continueren tot de aflosse toe, welke 
 alle jaar op den verschijndag, heden over een jaar d’ eerste, sal 
 kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde; stellende voor capitaal, rente 
 en kosten tot een speciaal onderpand haar huijs, staande op de 
 hoek van de Donkerstraat naast het huijs van Rijket van 
 Otterloo, wonende Comparante in de camer en Berent Gijsbertsen 
 in ’t overige gedeelte van gemelte huijs, voorts tot een verdere 
 whaarschap haar persoon en goederen ten bedwang en submissie  
 als naa regten, met renunciatie van alle exceptien deese con- 
 trarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum 16. Nov. 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde 
 Andries Rijkessen Apeldorn, ende verklaarde hij Comparant te 
 constitueren en magtig te maken bij deesen Peter Blaauw- 
 hek, woonagtig te Amsteldam, om uijt sijn Constituants naam 
 ende van sijnentwegen van Antje Servaas, mede woonende te 
 Amsteldam, te eijschen, intevorderen en te ontfangen een sum- 
 ma van 194-13-:, wegens door hem Comparant aan Antje 
 Servaas verkogt en gelevert hout, volgens de rekening daar 
 van zijnde, van den ontfangst quitantie te passeren en voor 
 naemaning des noods te caveren, en bij onwilligheijt van 
 betaling, verklaarde hij Comparant te constitueren en magtig 
   te 
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 te maken Petrus Clempien, woonende insgelijks te Am- 
 steldam, om teegens de voornoemde Antje Servaas ter bekoming 
 van de gemelde summa van 194-13-: en alle anderen 
 in regten te ageren, ten dien eijnde te compareren voor alle 
 Heeren Regteren en Geregten daar het vereijschen sal, 
 en dat sowel eijschende als verwerende, vonnissen te versoeken 
 en hooren pronuncieren, de voordelige ter executie te doen 
 stellen en van de nadelige te provoceren, appelleren of 
 reformeren, allerhande arrest, ook apprehensien te doen, 
 die te vervolgen, beklagen off weder te doen ontslaan, alle 
 gerequireerde en nodig zijnde cautien te stellen en de Borgen 
 weder bevrijding te beloven, ook te moogen accorderen, transi- 
 geren, compromitteren en verblijven, ’t zij aan den Regter ofte 
 aan goede mannen, ’t geaccordeerde off bij uijtspraak toege- 
 wesene te ontfangen, en vervolgens in handen van genoemde 
 Pieter Blaauwhek te doen stellen, die daar voor sal moeten 
 quiteren, ook des noods domocilium te kiesen, ende voorts 
 generalijk ter saake voorsr. alles meerder te doen en te 
 verrigten, ’t geen hij Constituant selfs present zijnde, soude 
 kunnen en mogen doen, alles met magt van substitutie 
 en belofte van approbatie, onder verband als na regten. 
 Actum d. 21 Nov. 1758. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerde 
 Marten Vermeer, als gevolmagtigde van Hendrik de Kragt, 
 vermogens acte van volmagt op d. 6. Nov. 1758 voor Burger- 
 meesteren en Regeerders der Stadt Hoorn gepasseert, ons na 
 genoegen gebleken, en verklaarde præd. qual. in een vast en 
 stedigen erfkoop verkoft te zijn en over sulks mits dese te 
 cederen en transporteren een huijs met sijn ap en dependentie, 
 staande binnen deese Stadt in de Rabbe Straat tussen 
 de schuur van den Burgermr. W.J. Westervelt en huijs van 
 Jan Arents, doende in ordinaris verponding behalve de 
 Stadt stuijver :-12-:, aan en ten erflijken behoeve van Evert 
 Fijnvandraat en Fennetje van Cleeff Echteldn. voor een 
 summa van een hondert guld. vrijgeld, daar van de Comparant 
 qq. bekende voldaan en betaalt te zijn, en beloofde voorsr. 
 Kooperen te wagten en wharen vommervrij en alle voorpligt, 
 tot d’ordinar. verpond. 1756 en heerstedegelt 1757, aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband van sijner Principaal persoon 
 en goederen, ten bedwang en submissie als naa regten, in 
 specie aan de Judicature van het Ed. Stadtgerigte van 
 Harderwijk.   Actum 21. Novemb. 1758. 
 
 
  Memorie van linnen, wullen, sijde 
  klederen, sijlver, goud en generalijk alles 
  wat tot lijve van Reijntje Nakken 
  levendig en dood zijnde, gehoort heeft. 
 Een goude ketting 3 dik. 
 2 goude ringen. 
   2. 
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 2. goude krullen. 
 een silver Tuijg met sijn toebehooren. 
 een silven Beugeltas. 
 2. pr silver gespen. 
 1. silver snuijfdoos. 
 1. silver Eau de la Reine doos. 
 1. silver punthaak en vingerhoet. 
 Vrouwe Hemden  ………-  40 
              Halsdoeken  ……. 20  
              Sakdoeken  ……. 26  
              ondermutsen  …- 10 
              kapotten ………. 6 
              gestikte ondermutsen 6 
              mutsen …………… 52 
              pr. mouwen  ……- 14 
              pr. handschoenen  - 4 
              kroplappen ………. 10 
              voorschoten……… 18 
              rokken  …………. 13 
              jakken  …………- 12 
              borstrokken ……- 7 
              pr. kousen  ………. 4 
              rijglijf  ……………. 1 
              broeken  ………… 2 
              pr. muijlen  ……… 1 
 een nieuw testament met silvere slooten. 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde 
 Aart van Wanrodë Weduwenaar, en volgens Huijwlijks Voorwaarde 
 eenige en universele Erfgenaam van wijlen sijn Vrouw 
 Zalr. Reijntje Nakken voorñ. en verklaarde mits deese overte- 
 geven deese voorenstaande gespecificeerde goederen, tot haar lijf 
 gehoort hebbende, aan Woutertje Nakken, Suster van d’ over- 
 ledene en aan Gerretje Nakken, Broeders Dogter van d’overlede- 
 ne, als naaste Erfgenamen ab intestato, gelijk den Rendant 
 volgens geseijde Huijwlijks Voorwaarde verpligt was, betuijgende 
 bij handtasting in plaats van eede, dat sijn Vrouw niet anders 
 tot haar lijf gehoorende heeft nagelaten, als die goederen 
 voorns gespecificeert, belovende, dat soo de Rendant nader- 
 hand nog ijts mogte ontdekken, als daar toe gehoorende, het- 
 selve sal opbrengen en aan de respective Erfgenamen, 
 alsdan in leven zijnde, overgeven. 
 Des compareerden Emond Stuart, Soon van voorñ. Woutertje 
 Nakken, Weduwe Stuart, als bij monde daartoe geau- 
 toriseert, en Gerretje Nakken, Samt naaste Erfgena- 
 men van wijlen geseijde Reijntje Nakken, en bekenden 
   mits 
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 mits dese van voorsr. Aart van Wanrodë ontfangen te hebben 
 die voorsr. gespecificeerde goederen, sig daar meede verge- 
 noegende en mits deese voorsr. Aart van Wanrodë daar voor 
 quiterende en dienvolgens verklaarden niets direct of indi- 
 rect op hem te pretenderen of hebben te vorderen, hem voor 
 alle opspraak caverende, met submissie van haar personen 
 en goederen, ten bedwang en submissie als naa regten. 
 Actum d. 22 Novemb. 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Schrassert  Schepenen compa- 
 reerden Lambert Moojen en Trijntje Reijnders Echteld., welke 
 bekenden voor haar en haar Erven in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cede- 
 ren en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
 Cornelis Verhoef en Maria Brands Echtel., een hof gelegen 
 aan het Meulencampje tussen de hoven van Hendrik 
 Willemsen en Henricus Bosch, doende in ordinaris verpon. 
 12 st. 8 pen., voor een summa van hondert en vijftig Caroli 
 guld. ad 20 st. ’t stuk, waarvan Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, des beloofden sij voorsr. hof te wagten 
 en wharen commervrij en alle voorpligt, tot de verpond. 
 ordinar. 1757 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum 9. Nov. 1758. 
 
 
 Voor H. van Westevelt en De Meester Schepenen compareerden 
 Evert Gosensen en Aaltje Eggink Echteld., welke bekenden 
 voor haar en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en over sulks kragt deese te cederen en 
 transporteren, aan en ten erflijken behoeve van Cornelis Ver- 
 hoef en Maria Brands Echteld., een huijs en schuur, staande 
 op de Smeepoorter Brink tussen de huijsen van Hendrik ter 
 Haar en Evert Jansen Campvelt, door Jan Jacobsen en 
 Johanna Oosterman Echteld. op d. 5. Januar. 1758 aan Compa- 
 ranten getransporteert, doende in ordinar. verpond. sonder 
 Stadts stuijver 1-11-14, voor een summa van hondert 
 seven en twintig guld Hollands, waar van Comparant. be- 
 kenden voldaan te zijn, en beloofde voorsr. huijs en plaats 
 daar agter te wagten en wharen commervrij en alle voorpligt 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum 25. Novemb. 1758. 
 
 
Geproth. ten nieuw. Voor Schrassert en De Wolff Schepenen compareerden 
proth. Rubis. Smeepoor- Cornelis Verhoef en Maria Brands Echteld., en bekenden 
ten Brink fo 49vs wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
Hoven buijten de Groote opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan den Oud Muntmr. 
Poort fº 15vs, en buij- Joan Cramer en sijne Erven, een summa van twee 
tende Smeepoort fº. hondert en twintig Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk, 
70 daar voor Comparanten beloofden jaarlijks te betalen 
 een rente van vijf gelijke guldens van ijder hondert 
   en 
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 en daar meede te continueren tot de aflosse toe, welke 
 alle jaar op den 8. November, als ordinaris verschijndag, sal 
 kunnen en mogen geschieden, mits een halv jaar bevoorens 
 van d’ eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteit van voorsr. capitaal, renten en kosten, ver- 
 bonden Comparanten een huijs en schuur op de Smeepoorter 
 Brink, tussen de huijsen van Hendrik ter Haar en Evert 
 Jansen Campvelt, op dato door Evert Gosensen en Aaltje 
 Eggink Echteldn. aan Comparantn. getransporteert, een hof 
 gelegen aan het Meulencampje tussen de hooven van 
 Hendrik Willemsen en Henricus Bosch, door Lambert 
 Moojen en Trijntje Reijnders Echteld. d. 9. deser aan Compartn. 
 getransporteert en eijndelijk een hofje gelegen aan Oostent, 
 door Dirk Schomaker gebruijkt wordende, stellende tot 
 een verdere whaarschap haar persoonen, gerede en ongerede 
 goederen onder verband en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien deese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.   Actum d. 25 Novemb. 1758. 
 
                                       (Schepenen) 
 Voor De Meester en van Holthe \/ compareerde Beeltje 
 Alberts, Wede. van Aulbert Rijksen, benevens haar meerder- 
 jaarige Dogter Cornelisje Aulberts, sig sterk makende 
 voor haar absente Broeder Albert Aulbertsen, en bekenden in 
 een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks te cederen en transporteren aan en ten erflijken be- 
 hoeve van Hendrik Besselsen en Johanna Wijgmans Echteld., 
 een hof gelegen aan de Haven, tussen de hoven van 
 Evert Bunschoter en Cornelis Verhoef, doende in ordinaris 
 verpond. behalven de Stadt stuijver 8. stuijvs., voor een summa 
 van veertig Caroli guldens vrijgeld, waar van Comparantn. 
 bekenden voldaan en betaalt te weesen, des beloofden sij 
 Comparantn. de Cooperen te wagten en wharen commervrij 
 en alle voorpligt daar van aftedoen, tot de verponding 
 1757 incluijs als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 11 Decemb. 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Paulus Wilbren- 
 nink en Vrouwe A.C. Schoonemans, en hebben volgens 
 coustume locaal verburgt sodaene nalatenschap, als 
 Juffrouw Cristina Magdalena Schoneman stervende heeft 
 koomen natelaten, voor welke erfnisse Borge zijn geworden 
 Claas Wesenhagen en Dirk Leij, welke Borgen genoegsaam 
 geerft en gegoedet zijn, en belooven voorsr. Comparanten voornd. 
 Borgen kost en schadeloos te houden, verbindende tot whaar- 
 borge haar respective personen en goederen, hebbende en 
 toekomstige. Aldus gepasseert 1. Decemb. 1758. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerde 
 Cornelia van Cooth, Wed. Rosendaal, soo veel nodig als dienstig 
   ge 
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 geassisteert, welke bekende in de beste en bestendigste 
 forme van regten te constitueren en magtig te maaken 
 de Heer Mr. Theodorus Vlaming, om van wegens Comparante, 
 als Moeder van Jacobus van Rosendaal, in 1754 met het 
 schip Langewijk voor de Camer Enkhuijsen als Com- 
 mandeur van de Soldaaten naa Oost Indien gevaaren, 
 sig te vervoegen bij de Ed. Heeren Bewindhebberen van 
 welgemelte Camer, en aldaar volgens maancedule, de 
 dato d. 13 Junij 1754, die aan ons vertoont is, t’ ontfangen 
 soodaene penningen, als haar Comparante mogte compe- 
 teren, daar voor te quiteren en generalijk alles te  
 doen en te verrigten, wat sij present zijnde, soude kun- 
 nen en moeten doen, en d’ ordre van gemelte Camer 
 komt te vereijschen, onder reserve van behoorlijke 
 rekening en reliqua, met de magt van substuitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie, als regt is. 
 Actum 15. Decemb. 1758. 
 
 
 Voor Pannekoek en Boonen Schepenen compareerde 
 Margareta Stolts Wede. Stant, in deese so veel nodig geassisteert 
 met Eijbartus Apeldorn, haaren in desen gekoren Momboir, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken Dr. Heribert Cornelis 
 van de Graaff, ten eijnde om in ’t generaal alle haare saaken 
 en affaires, so hier als elders, soo wel in als buijten regten, tam 
 active quam passive, tegen alle en een ijgelijk, voor alle 
 Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten waartenemen,, debiteu- 
 ren aan te maanen, en deselve met de convenabelste midde- 
 len regtens tot betaling te constringeren, ’t zij bij boding, peijn- 
 ding, besaat ofte eene andere ingang regtens, so en als de Ge- 
 constitueerde best sal oordelen, daar in alle termijnen regtens 
 te respicieren, sententien te aanhooren, van de nadelige 
 te mogen appelleren, en de sententien tot d’ executie incluijs 
 te vervolgen, voorts penningen t’ ontfangen, daar voor te quite- 
 ren en in ’t generaal alles te doen en te laten geschieden 
 ’t geen de natuur en voorvallen der saaken mogten vereijsen, 
 en sij Comparente selfs present zijnde, soude kunnen of mogen 
 doen, alles met magt van substitutie en indemnisatie, cæte- 
 risque clausulis de jure solitis, voorbehoudens nogtans behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua, onder verband en submissie als na 
 regten.    Actum d. 6. Decemb. 1758. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Boonen Schepenen compareerde 
 Vrouwe Reinera Geertruijd Persoon, soo voor haar selfs als 
 in qualiteijt als Weduwe Erfuijtersche en Boedelhoudersche van 
 wijlen haaren Eheman d’ Heer en Mr. Jacob Winter van de 
 Graaff in leven onsen mede Raads Vriend, soo veel nodig 
 g’assisteert met Mr. H.C. van de Graaff, haaren in desen 
 gekoren Momboir, dewelke verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
   ma 
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 maken kragt en mits desen den Heer en Mr. Jan Hendrik 
 van Griethuijsen, seer voornaam Advocaat te Zutphen, ten eijn- 
 de alle haare saken en affaires in de Graafschap Zutphen 
 gelegen, so wel in als buijten regten, voor alle Heeren Hoven 
 Rigteren en Gerigten, te administreren en waarteneemen, De- 
 biteuren aan te maanen, deselve met de convenabelste 
 middelen regtens tot betaling te constringeren, voorts alle 
 termijnen regtens te respicieren, sententien te aanhooren 
 en deselve tot d’ executie incluijs te vervolgen, penningen 
 te ontfangen, daar voor te quiteren, en generaliter alles te 
 doen en te laten geschieden hetgeen de natuur en voor- 
 vallen der saken mogten vereijschen, ofschoon tot het een 
 of ander een ampelder of speciaalder volmagt vereijscht 
 wierde, dewelke de Comparante begeerde dat gehouden sal 
 worden alsof in deese woordelijk g’ insereert waare, en zij Compa- 
 rante selfs present zijnde, soude kunnen of mogen doen, alles 
 met magt van substitutie en belofte van goedkeuring en  
 schadeloos houding wegens al het geene bij den Geconstitueerde 
 namens de Comparante sal worden verrigt, voorbehoudens 
 nogtans behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, onder ver- 
 band en Submissie als na regten.   Actum d. 23 Decemb. 1758. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is, Wolter Wilberts en Bernhard Wilberts 
 voor het erfhuijs van den Hoog Welgeboren Heer Roelof Otto 
 Schrassert, onsen mede Raads Vrind, des loofde de Hoog Wel- 
 gebore Vrouw Elberta Johanna van den Clooster, Douairière 
 Schrassert, als eenig en universeel Erfgenaam ex testamento 
 van haar voorñ. Soon, gedagte Burgen te wachten en te 
 wharen als regt is.   Actum d. 29 Decemb. 1758. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde de Hoog Welgeboren 
 Vrouwe Elberta Johanna van den Clooster, Douairière 
 Schrassert, dewelke verklaarde magtig te maaken en 
 te constitueren, doende sulks kragt deses, den Heer 
 en Mr. Andreas Ardesch, Secretaris der Stadt Arnhem, 
 om in haar Constituantes naam bij den Landschrijver van 
 Veluwe en Secretaris der Hooge Heerlijkheijt Loo, te doen 
 registreren soodaene Testament als Vrouwe Constituants 
 Soon, den Hoog Welgeboren Heer Rudolph Otto Schrassert 
           gemelte Testament Burgermeester deser Stadt, op den 13. deser alhier overleden, 
           staat geregistreert den 5. Julij 1751 voor Schepenen gepasseert heeft; belovende 
           fº. præced. 119vs. hetgeene door haaren voornd. gemagtigde in manieren 
 als voren verrigt word van vollen waarde te sullen houden, 
 even of hetselve door haar Constituante in eigener persoon 
 verrigt waare, met belofte van indemnisatie.   Actum 
 d. 29 Decemb. 1758. 
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Geprothoc. ten nieuw. Voor De Meester en Apeldorn Schepenen compareerde 
prothoc. Rub. Donker onsen meeden Raads Vrind den Heer Aalt van Holthe, 
Straat fº. 14 vs. welke bekende voor sig en sijne Erfgenamen opregt en deug- 
 delijk schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve 
 van den Heer Oud Muntmr. Joan Craemer een capitale 
 summa van een duijsent vijf hondert Caroli guldens 
 ad 20. stuijvers ’t stuk, en daar voor belovende jaarlijks 
 aan rente te sullen betalen vier gelijke guldens van 
 ijder hondert, sullende daarmeede contitueren tot 
 d’ aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag (heden 
 over een jaar d’eerste) in goed grof Hollands ongedut 
 silvergeld binnen Harderwijk sal kunnen en mogen 
 geschieden, mits een halv jaar bevorens van d’ eene of 
 andere seijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteit 
 van voorsr. capitaal, rente en onverhoopte kosten stelde 
 de Comparant tot een speciaal onderpand sijn huijs, schuur, 
 plaats en verder ap en dependentie, soo als sijn WelEd. het 
 tegenswoordig selve bewoont, staande binnen dese Stadt 
 in de Donkerstraat op de hoek van het Susterenstraatje 
 ter eenre en het huijs van wijlen Juffer Eding ter andere 
 sijde, daarenboven generalijk verbindende desselfs 
 persoon, gereede en ongerede goederen, ten bedwang en 
 submissie als na regten, met renunciatie van alle 
 exceptien deese contrarierende, in specie van ongetelden 
 gelde.   Actum 29 Decemb. 1758. 
 
 
 

                       Lectum et Recognitum 
                              den 12. Januar. 1759 
 
 
 
 
  1759. 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen 
 compareerde Geertje Wouters Nijland, geassisteert met den 
 Roeijdr. Gelderman, welke verklaarde te constitueren en 
 aan te stellen, doende sulks kragt desen, haar Broeder 
 Jan Wouters Nijland, om nevens haar Broeders en Suster 
 te mogen verbinden mede haar vijfde portie in de helft 
 van een papiermoolen, gelegen in de Heerlijkheid ’t  Loo 
 onder Apeldoorn, in het veen het Liertje genaamt, bewoont 
 wordende door haar Moeder de Weduwe Wouter Cornelissen 
 Nijland (welke de wederhelft heeft aangekoft, en waar 
 toe de penningen zijn genegotieert, sullende daar in ge- 
 vestigt worden) en dus in de halfscheijt derKinderen in voorñ. 
 papiermoolen te doen vestigen, de genegotieerde penñ. 
 voor d’aangekofte helft in subsidium en bij insuffisance 
   van 



247 
 

ORAH-153  1759 fol.125 
 
 van de gekofte en gevestigde halve papiermolen en niet 
 verder voor capitaal en renten; belovende van waarde te 
 sullen houden ’t geen bij voorñ. Geconstitueerde in deesen word 
 verrigt, alles onder verband als naa regten.  Actum d.6. Januar. 
 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boone Schepenen compareerden Jan Straub- 
 man en Jan Hannissen, dewelke loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is voor ’t Erfhuijs van Eijbert Engelenburgh 
 Zalr., dus beloofde Petertje Cornelissen, Wede. van Eijbert 
 Engelenburg Zalr. doorsr. Borgen te vrijen, kost en schade- 
 loos te holden.   Actum d. 13 Januar. 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en  De Meester Schepenen compa- 
 reerden Hendrik Cirkel en Jannetje Menno Echteld., te 
 kennen gevende, dat sij met seer veel verwondering heb- 
 ben vernomen dat der Comparanten Soon, met naame 
 Henrik Cirkel, en Charlotta Gallois een prætens huijwlijks 
 engagement ingegaan en gemaakt souden hebben, sonder  
 dat sij Comparanten daar in ooit hebben geconsenteert en 
 ook noojt gedenken te consenteren, verklaerende mitsdien 
 bij deesen in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en magtig te maaken Mr. Andreas Ardesch, 
 Secretaris der Stadt Arnhem en Advocaat voor den Hove 
 Provinciael van Gelderland, ten eijnde om naemens de Com- 
 paranten tot annulatie van dat prætens huijwlijks enga- 
 gement tegen haar gemelte Soon en Charlotta Gallois, 
 t’ saam of tegen ijder in ’t bijsonder voor opgemelten Hove 
 citatie te doen, en verder te procederen soo en als den Ge- 
 constitueerde het best sal vermeijnen te behooren, daar in 
 alle terminen regtens te respicieren, sententien t’ aanhoren 
 en deese saak tot den eijnde toe te vervolgen, ende voorts 
 in ’t generaal alles te doen en te laeten geschieden ’t geen 
 de noodruft der saake vereijsschen mogt, en sij Comparantn. 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen, mogen of moeten doen, 
 ofschoon tot het een off ander een nader off ampelder 
 volmagt gerequireert wierde, deselve in deese voor gein- 
 sereert gehoudende, ook met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, cæterisque clausulis de 
 jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie 
 als naa regten. 
Geproth. ten Voorts verklaarden de Comparanten mits desen voor de 
nieuw. proth. fº 176 kosten deser procedure te verbinden haar huijs en erve, 
 staande binnen dese Stadt in de Groote Poortstraat, 
 soo als bij de Comparantn. selve bewoont en gebruijkt werd, om te 
 strekken ten effecte als na regten,.   Actum d. 15. Januar. 1759. 
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 Voor Pannekoek en Oosterbaan Schepenen loofden en 
 wierden Borgen als voorvank regt is, Jan Schut en Aart 
 Rijnsen Coning voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
 de Hoog Welgeboren Vrouwe Baronesse Pobitz, 
 Douairière van Ploschwitz, des beloofde de Hoog- 
 Welgeboren Freulin Baronesse van Ploschwitz voorsr. 
 Burgen als Erfgenaam te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Actum d. 23 Januar. 1759. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerden Beert 
 Lubbertsen en Dirkje Gerrets Echteldn., welke bekenden in 
 een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Gerret Hendriksen den Besten en Aaltje Tijmons Echteld. 
 een stukje land, groot ongeveer een en een half schepel 
 gesaaij, gelegen in Hierden tegenover de Wijdgraave, 
 ten Oosten gelandet den Kooper, ten Westen Juffr. Duvergé, 
 ten Zuijden de Hooge Vaaren en ten Noorden de Wede. van 
 Hendrik Petersen, voor hondert drie en sestig Caroli guldens 
 waarvan wij bekenden voldaan te zijn, des belovende voorsr. 
 stukje land te wagten en wharen commervrij en alle 
 voorpligt, tot d’ ordinaris verponding, doende jaarlijks seven 
 stuijvs. en acht penñ. 1757 incluijs aftedoen, als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten; dit 
 voorsr. parceel uijtwegende over het goed van de Wede. 
 van Hendrik Petersen, aan de kant van den hof, langs 
 de Scheijt voorn.   Actum 27. Januar. 1759. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Mevrouwe H.J. Schras- 
 sert, Wede. Boedelhoudersche en Tugtenaresse van wijlen 
 den Heer E.G. Ardesch, Scholtis des Ampts Barnevelt, 
 in deesen geadsisteert met Mr. H.J. Ardesch, en verklaarde 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken kragt deeses Steeven van Raaij, 
 Onderscholt des Ampts Ede, ten eijnde om in ’t generaal 
 waarteneemen alle soodane saaken, als de Comparante 
 in het Ampt van Ede voorsr. mogte hebben off krijgen sal, 
 in specie van Jan Gerritsen en Gerretje Gerrits, woonende 
 op haar erve en goed Den Hull genaemt, in te vorderen alle 
 soodane prætensien, als de Comparante tot haaren laste is 
 hebbende, daar toe alle middelen regtens te enploijeren, 
 het zij bodinge, peijndinge, besaet offte eene andere 
 ingang regtens, en deselve na Landregten van Veluwen 
 te vervolgen tot werkelijke executie incluijs, penningen 
   te  
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 te ontfangen en daar voor te quiteren, te accorderen, transi- 
 geren en in het generaal alles te doen en te verrigten 
 ’t geen de nature der saake vereijsschen mogt, en zij Compa- 
 rante selfs præsent zijnde, soude kunnen, mogen off moe- 
 ten doen, ofschoon all een ampelder of nader volmagt gere- 
 quireert wierde, willende dat deselve alhier voor geinse- 
 reert werd gehouden; met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 1. Febr. 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareer- 
 den de Heer Franciscus Xaverius Sasse en Vrouwe Anna 
 Maria van Erkelens Echteldn., zijnde sij Vrouwe geassisteert 
 met Mr. H.J. Ardesch, als in deesen haeren gekooren 
 Momber, en verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deeses Mr. A. Ardesch, Secretaris der Stadt Arnhem en Ad- 
 vocaat voor den Hove van Gelderland, ten eijnde om namens 
 de Comparanten voor Haar Ed. Mog. die van de Rekening 
 in Gelderland te erschijnen en te versoeken approbatie 
 van soodaene huijwlijks voorwaarden, als tussen Compa- 
 ranten op d. 15 Junij 1758 zijn opgerigt, en in specie van 
 soodaene tugt, als de Comparanten bij gemelte huijwlijks 
 voorwaarden van alle haere goederen, het zij Leen, Heeren 
 off allodiale goederen, respectivelijk aan malkanderen 
 hebben vermaakt, daar omtrent alles te doen en te ver- 
 rigten hetgeen de nature der saake en stijle der 
 Camere vereijsschen, en sij Comparanten selfs præsent 
 zijnde, soude kunnen, mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemni- 
 teit, onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 6. Febr. 1759. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 de Heer E. Brouwer, Lieutenant ten dienste deser Landen 
 en Vrouwe Charlotta Schrassert Echteld. en Vrouwe Engel- 
 bertina Geertruij Schrassert, voor sig en meede sig sterk 
 makende en de rato caverende voor haaren Eheman 
 den Heer en Mr. Andreas Feith, Secretaris der Stadt El- 
 burg, bij desselfs indispositie, en verklaarden te samen en een 
 ijder pro portionibus als fideicommisaire Erfgenamen van 
 wijlen haaren Oudoom den Heer Roderick Schrassert, in leven 
 Oud Burgemeester deser Stadt, ingevolge beslotene testa- 
 mentaire dispositie voor ons op den 26. April 1750 gepasseert 
 en den 17. Meij 1750 geopent, van Mevrouwe Elbertina Johanna 
   van 
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 van den Clooster, Weduwe van wijlen de Heer Jacob Schras- 
 sert in leven Burgermeester deser Stadt, als Moeder en 
 universele Erfgenaam ex testamento van haar Soon 
 den Heer Rudolph Otto Schrassert, in leven Burgermeester 
 deser Stadt, bij desen ontfangen en overgenomen te heb- 
 ben alle soodaene fideicommissaire goederen met de 
 chartres en papieren volgens inventaris daarvan gemaakt, 
 daar toe specterende en soo verre onder haar waaren 
 berustende, als haar gemelte Soon de Heer R.O. Schras- 
 sert uijt kragt van vooraangetogene testament van 
 wijlen voorsr. R. Schrassert in dato den 26 April 1750, met 
 de last van fideicommis daar bij vervat, voor een derde 
 portie waaren aanbestorven en vervolgens bij mage- 
 scheiding, in dato den 29 Meij 1754 breder gespecificeert, 
 toegedeelt zijn, ten dien eijnde voorsr. Vrouwe E.J. van 
 den Clooster Weduwe van den Heer J. Schrassert kragt 
 deeses quiterende, sonder eenige opspraak of actie omtrent 
 die goederen te reserveren, belovende over sulks deselve 
 voor alle namaninge te sullen wharen en guaranderen als  
 regt is en onder belofte van op requisitie en kosten van 
 gemelde Wede. Schrassert copie en extracten van voorsr. 
 chartres en papieren te sullen geven; alles onder verband 
 en submissie als na regten en met renunciatie van alle 
 exceptien, hoe ook genaamt, in desen eenigsints contra- 
 rierende.   Actum den 13. Febr. 1759. 
 
 
 Voor Holthe en van de Graaff Schepenen compareerden 
 Evert Aaltsen en Geisje Zillen Echteluijdn., en verklaarden 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop op heden uijt de hand te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan Andries van Asselt, Mr. Chirurgijn, ende 
 sijne Erven een camp lands, gelegen aan Westen naast 
 Evert Bunschoter ter eenre en Aart Muller ter andere 
 sijde, zijnde thiend pligtig, ende sulks voor eene summa 
 van een hondert en negentig gulden, daar van de Compa- 
 ranten bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks 
 voorsr. land te wagten en waaren, op een jaarlijkse ver- 
 ponding van 1-19-4 en een jaarlijkse thins aan de Re- 
 kencamer van een stuijver twaalf penningen, kom- 
 mervrij en alle voorpligt, de verponding over ordinaris 
 1758 en de thins over 1759 daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, sullende egter de vrugten over den jaare 1759 
 bij de Comparanten genooten en geprofiteert worden, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum d. 14 Febr. 
 1759. 
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 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde 
 de Heer Mr. Gerhard Pronck, Secretaris van de Rekencamer de- 
 ser Provincie, in qualiteijt als Volmagtiger van den Heer en 
 Mr. G. Pronck, Oud Auditeur van welgemelte Rekencamer, 
 vermogens acte van volmagt den 6. August. 1757 gepasseert 
 voor Haar Ed. Mogende Heeren Raaden des Furstendombs 
 Gelre en Graaffschap Zutphen, zijnde van de volgende 
 inhout 
                      (L.L.) get. Z. van Essen. 
 
 Wij, Raaden des Furstendombs Gelre ende Graaffschap Zut- 
 phen, doen cond en certificeren mits desen, dat voor ons ge- 
 compareert en erschenen is Mr. Gerhard Pronck, Oud Audi- 
 teur van de Rekencamer in Gelderland, te kennen ge- 
 vende dat hij Comparant, vermits sijn hooge jaaren, 
 afneminge van kragten en verswakking van sijn memorie 
 en gesigt, niet meer in staat was om sijne goederen 
 na behooren te administreren en Comparant bedugt was, 
 dat hier uijt veel confusie en schade soude konnen 
 ontstaan; tot vermijding van ’t gunt voorsr. den Comparant 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme van regten 
 bij deesen te constitueren en volmagtig te maaken Mr. 
 Gerhard Pronck Junior, Secretaris van welgemelte Reken- 
 camer, om alle des Comparants saaken en goederen, soo allo- 
 diale, Lheen of Heeren goederen te administreren 
 en waarteneemen, voorts bij continuatie de administratie 
 over deselve te behouden, ten eijnde de ongereede goederen 
 te verhuuren, de renten der capitalen en andere voorde- 
 lige schulden te ontfangen, en daar en tegens de lastige 
 boedelschulden nevens de jaarlijkse lasten en ongelden 
 te betalen, tegens de Debiteuren des boedels te procederen, 
 het zij in of buijten regten, en deselve in de eerste of tweede 
 instantie tot den uijteijnde en bekoming van ’t effect van 
 de ergaane sententien te vervolgen, en daarenboven 
 na bevind van saaken de ongereede goederen des boedels 
 te verkoopen, aan de Kooperen na costume locaal be- 
 hoorlijk transport te doen, gelijk meede de capitalen 
 ten voordeele van den boedel staande, is ’t nodig, te denun- 
 tieren of aan anderen te cederen en overtegeven, de 
 penningen wegens de voosr. verkoping der ongerede goederen 
 als het cederen der obligatien en het afleggen der capita- 
 len provenierende te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 mits dat den Geconstitueerde sal verpligt zijn om alle 
 jaaren te doen behoorlijke rekening en reliqua. 
 Wijders verklaarde den Comparant te approberen all het 
 geene door den Geconstitueerde met relatie tot zijnen boedel 
   reets 
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 reets is gedaan geworden, alles met magt van substitutie 
 en belofte van goedkeuring en schadelooshouding, wegens 
 all ’t geene verder bij den Geconstitueerde naamens den 
 Comparant sal werden verrigt; dies t’ oirkonde is des op- 
 gemelten Furstendombs en Graaffschaps Secreet Zegul op ‘t 
 spatium deses gedrukt en is dese door den Griffier onder- 
 tekent, gegeven te Arnhem d. 6. Augustus 17 seven en 
 vijftig, en was, nevens een uijtgedrukt zegul in een rooden 
 auwel met een wit papiere ruijte overdekt, getekent 
 E.J. Brantsen. 
 En verklaarde den Comparant uijt kragt van de clausule 
 van substitutie de voorsr. volmagt geinsereert, te substi- 
 tueren d’ Heer en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff, 
 onsen meden Raads Vrind en aan deselve te geven alle 
 soodaene magt, als aan den Comparant bij deselven 
 met meerdere vermelt, is verleend geworden.   Actum 
 Harderwijck den 17. Febr. 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 onsen meeden Raads Vrind den Heer Mr. D. Boonen, als 
 hier toe gemagtigt van desselfs Broeder den Heer A.B. 
 Boonen, predikant tot Beekbergen, en bekent te 
 hebben verkoft aan Bastiaan Olofsen en Jannetje Ste- 
 vens Echtelieden en haaren Erven, twee campen lands 
        (aan Westen) 
 kennelijk \/ gelegen en soo als deselve bij Kooper in pagt 
 gebruijkt zijn geweest, en sulks voor een summa van 
 vijfhondert Caroli guldens, dewelke hij Comparant in sijn 
 vooraangetogen qualiteit bij desen bekende te hebben 
 ontfangen en van den eersten en laatsten koopspenning 
 te zijn voldaan, belovende over sulks voorsr. parcelen 
 te sullen wagten en wharen kommervrij en alllen voor- 
 pligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder ver- 
 band als na regten.   Actum Harderwijk, 19. Febr. 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen compareerde onsen 
 mede Raads Vrind den Heer en Mr. Heribert Cornelis van 
 de Graaff als volmagtiger van Margarita Stols, Weduwe 
 van Jan Stant, ingevolge acte van volmagt voor ons op de 
 6. Decemb. 1758 gepasseert, en verklaarde uijt kragt van de 
 clausule van substitutie in die volmagt geinsereert, soo  
 als aan ons bij lecture en examinatie van die acte gebleken 
 is, kragt deses te substitueren en magtig te maaken Mr. 
 Hendrik Johan Ardesch, ten eijnde om in ’t generaal alle 
 saaken van des Comparants Principalinne, soo hier als elders,  
 soo wel in als buijten regten, tam activa quam passiva 
 contre quosuimque, van alle Heeren Rigteren en Gerigte 
 waarteneemen, debiteuren aan te maenen en des noods 
   de 
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 deselve met middelen regtens tot voldoening te constringeren, 
 daar toe sodane ingangen regtens te emploijeren als den 
 Gesubstitueerde best sal oordelen, ten dien eijnde alle ter- 
 mijnen regtens te respicieren, sententien te aanhooren, van 
 de nadelige te mogen appelleren en de voordelige ter 
 executie te leggen, voorts penningen te ontfangen en te 
 quiteren, en vorders generaliter te doen en te laeten ge- 
 schieden ’t welk de noodruft der saaken vereijsschen en 
 de Heer Comparant off sijne Principalinne selvs præsent 
 zijnde, soude kunnen, mogen off moeten doen; onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, cæterisque sub clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie 
 als na regten, mits de Gesubstitueerde gehouden zij 
 behoorlijke rekening en reliqua te doen.   Actum d. 26 Febr. 
 1759. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Mr. 
 O.D. Wakker, Advocaat voor den Hove van Gelderland, als een 
 meede Erfgenaam ex testamento van wijlen Juffer Helena 
 Susanna Eding, en meede als proportione Erfgenaam ab 
 intestato van wijlen desselfs Broeder Mr. A.G. Wakker, 
 in leven Advocaat voor den Hove van Gelderland, welke insge- 
 lijken voor een gedeelte Erfgenaam ex testamento is geweest 
 van wijlen Juffr. Helena Susanna Edingh, in desen de rato 
 caverende voor desselfs absente Ehevrouw, met offerte om op 
 requisitie nader acte tot approbatie deses te sullen uijtleve- 
 ren inval sulks nodig mogte geoordeelt werden. Voorst in 
 qualiteijt als volmagtiger van den Eerwaarden Heer IJsbr. Hoef- 
 hamer, Predikant tot Nieuwe Niedorp en Vrouwe Agneta 
 Margaretha Wakke Ehelieden, welke ex testamento zijn 
 meede Erfgenamen van geseijde Juffer Helena Susanna Eding, 
 gelijk ook ab intestato van gemelte Mr. A.G. Wakker, in sijn 
 leven meede geregtigt tot de nalatenschap van Juffr. Helena 
 Susanna Eding, vermogens volmagt hiertoe meede op den 18. 
 Maij 1758 gepasseert voor de Heer F. van Voorst, Scholtis des 
 Ampts Ermelo en Gerigtslieden, alhier vertoont, gelesen en 
 voor bundig erkent; dan nog Mr. Anth.Wakker en Vrouwe 
 Cornelia Henrietta van Medenbach Ehelieden, zijnde sij Vrouwe 
 in deesen geassisteert met haar Eheheer als derselver wettige 
 en hiertoe verkooren Momber, meede Erfgenaam ab inte- 
 stato van wijlen haar Broeder Mr. A.G. Wakker, in desen 
 voor soo verre de portie in de nalatenschap van Juffr. Helena 
 Susanna Edingh betreft, en bekenden de Comparanten dat in 
 een vasten en stedigen erfkoop verkoft te hebben en derhalven 
 alnu te cederen en te transporteren aan en ten erflijken 
 behoeve van onsen meden Raads Vrind den Heer en Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff, seker gedeelte van den gehelen 
 hoff, leggende in de Smeepoorter Touwbaan, nagelaten 
 door gemelte Juffr. Helena Susanna Eding, soo en als deselve 
     door 
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 door een hegge van het andere gedeelte gesepareert ge- 
 worden, zijnde dat andere gedeelte bij testament van Juffr. He- 
 lena Johanna Eding met het steene huijsje daarin gelegateert 
 aan den Commissaris M. Longuepein en Juffr. Cornelia Adriana 
 van Tol Ehelieden, en is hier van de andere kant aangelant 
 den Heer Koper selve, beswaart met een ordinaris verponding 
 van 18 st. en 10 penñ., voorts met alle soodane lasten en ser- 
 vituten, regten en geregtigheden als hiertoe van ouds gehoort 
 hebben en al nog gehoorende zijn, en sulks voor de summa 
 van drie hondert guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten be- 
 kennen op heden ten vollen voldaan en betaalt te zijn, dier- 
 volgens aan den gemelten Hoff geen het minste regt, actie 
 of prætensie meerder te hebben off te behouden maar dat 
 alles cederende aan den Heer Koper, belovende de Comparanten 
 dit te wagten en wharen als erfkoops regt is en allen ver- 
 pligt, de ordinar. verpondinge tot 1758 incluijs daar van aff 
 doen, onder verband van derselver persoonen en goederen met 
 submissie als na regten en renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 22 Febr. 1759. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden Vrouwe 
 Elbarta Johanna van den Clooster, Douairière Schrassert, en 
 Bernhard Wilberts, in qualiteit als Volmagtiger van Vrouwe 
 Henrietta Christina Siegers ther Borgh, Douairière Van 
 den Clooster, vermogens volmagt de dato d. 27. Novemb. 1758 
 voor den Heer H.W. Camerling, Scholtis van Ruinen cum 
 annexis gepasseert en aan ons vertoont en na genoegen geble- 
 ken sulks speciaal te behelsen, dewelken bekenden voor 
 sig in qual. præd. en hare Erfgenamen op d. 1. Febr. 1759 
 in enen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en  
 over sulks te cederen en te transporteren aan en ten erf- 
 lijken behoeve van onsen meede Raads Vrind Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff, een hoff en verdere ap en dependentie, 
 gelegen buijten dese Stadt in de Smeepoorter Touwbaan tus- 
 sen de hoven van Mevrouw de Weduwe Griethuijsen ter 
 eenre en de Erfgenamen van wijlen Juffer Eding ter andere 
 zijde, zijnde met geen andere lasten beswaart dan alleen 
 met een ordinaire verpondinge van f. 1-8-12, en sulks voor 
 een summa van vierhondert en twintig Caroli guldens vrijgelt, 
 waar van de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn. 
 Des beloofden de Comparanten voor sig en qual. præd. dit per- 
 ceel te wagten en te wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt daar van aftedoen, tot de verponding ordin. 1757 
 ingesloten als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk d. 26. Febr. 1759. 
 
 
 Voor Holte en van de Graaff Schepenen zijn gecompareert 
 en erschenen Jan Poenissen, zijnde een touwslagers 
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 Baas binnen deese Stadt woonagtig, alsmede Jan Klok 
 een Loodgieter en Koperslager en Jan Heijmerik Bosch 
 een Grutter, insgelijks haar woonplaatse binnen dese 
 Stadt hebbende, ende verklaarden bij handtastige in eedes 
 plaatse, en wel den eesten, als dat Andries Jansen negen 
 jaaren als knegt bij hem gewerkt heeft en sijn ambagt wel 
 verstaat, daar benevens dat geseide Andries Jansen is stil 
 en sedig van ommegang en er op sijn levenswijse niets te 
 seggen valt, verklarende vorders de tweede en derde hier 
 boven gemelt, den voorñ. Andries Jansen meede eenige 
 jaaren wel gekent te hebben en op sijn handel en wandel 
 niets te kunnen seggen, maar altoos te hebben vernoo- 
 men dat hij van een eerlijk gedrag en van een goed compor- 
 tement is geweest.    Actum d. 8. Maart 1759. 
 
 
 Voor de selve Schepenen compareerde Hendrik Cirkel Junior, 
 te kennen gevende, hoe dat hij door zijn Vader en Moeder 
 Hendrik Cirkel en Jannetje Menno Echteluid. tegen d. 5. van 
 d’ aanstaande maand April voor den Hove Provinciaal van 
 Gelderland is geciteert om te horen verklaren, dat het Huijw- 
 lijks engagement tussen hem Comparant en Charlotta 
 Gallois, buijten weeten van des Comparants Ouders ingegaan, 
 is nul, kragteloos en van onwaarde, en dat hij mitsdien 
 daar van soude moeten afsien. 
 Dat hij Comparant aan d’eene sijde considererende de 
 verpligtinge en gehoorsaamheijt, welke hij aan sijn Ouders 
 schuldig is, wel wetende dat dit engagement sonder voor- 
 kennisse en bewilliginge van sijn Ouders ingegaan 
 na regten niet kan bestaan, en aan de andere kant geinformeert 
 zijnde, dan voorñ. Charlotte Gallois reets, bij acte ter Griffie 
 s’ Hoves van Gelderland gepasseert, heeft verklaart in den 
 eijsch en conclusie van des Comparants Ouders te condesiende- 
 ren, het gemelte engagemant te houden voor null, krag- 
 teloos en van onwaarde en daar van te desisteren en afte-  
 sien, dienvolgens uijt hoofde van beijde die redenen 
 geresolveert was, mede vrijwillig in den voorgemelten 
 eijsch en conclusie van sijn Ouders te condesienderen; en dier- 
 halve verklaarde den Comparant bij desen in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en volmag- 
 tig te maaken Mr. Johannes Jongbloet, Advocaat voor 
 den Hove Provinciaal van Gelderland, ten eijnde om naa- 
 mens den Comparant ’t zij bij acte ter Griffie van gemelte  
 Hove off anders vrijwillig te condesienderen in den eijsch 
 en conclusie, door sijn Vader pro se en nomine uxoris Jan 
 netje Menno bij Request van citatie, waar van den dag 
 regtens op den 5. van de aanstaande maand April is ge- 
 stelt, tegens den Comparant gedaan en genoomen, ende mits- 
   dien 
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 dien te verklaaren, dat hij Comparant het engagement 
 tussen hem en Charlotta Gallois, buijten consent en be- 
 williging van des Comparants Ouders ingegaan, hout 
 voor null, kragteloos en van onwaarde, en dat hij 
 Comparant daar van meede desisteert en afsiet, teffens 
 met aanneminge der kosten deser saake halven door 
 sijn Ouders aangewend, onder offerte van een dubbelde stuijver 
 cum clausula de addendo en augendo quatenus opus, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
 bitie en indeminteijt, onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum d. 20. Maart 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boone Schepenen compareerden Jaco- 
 bus en Andreas Apeldorn, dewelke loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, voor ’t erf en sterfhuijs 
 van Evert Klinkenberg, des beloofde de Heer Henricus 
 Klinkenberg, Predikant te Westgraftdijck, die 
 Borgen kost en schadeloos te houden.   Actum d. 15 Maart  
 1759. 
  
  
 Voor deselve Schepenen compareerde de Heer Henricus 
 Klinkenberg, Predikant te Westgraftdijk, dewelke 
 bekende te constitueren en magtig te maaken Dr. 
 Jacobus Apeldorn om alle sijne saaken, soo hebende 
 als toekomende, binnen en buijten dese Stadt waar- 
 tenemen ende te verrigten, alle middelen regtens 
 tegens onwilligen te gebruijken, te accorderen, 
 transigeren, ongerede goederen te verkopen, transport 
 te doen in communi forma, penningen t’ ontfangen, 
 te quiteren en voorts alles te doen ’t geen de natuur 
 en voorvallen der saken souden mogen komen te ver- 
 eijschen, schoon tot het een en ander een nader of 
 speciaelder volmagt vereijsch wierd, die hij hier in 
 begrepen hielt, cum potestate substituendi, indem- 
 nisandi cæterisque de jure solitis, mits doende behoor- 
 lijke rekening en verandwoordinge.   Actum d. 15 
 Maart 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is, Adam van Luijk 
 en Andries Snel voor ’t Erfhuijs van Megteltje Cla- 
 renbeek, des beloofde Dirk Engelen als Erfgenaam 
 testamentair voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.   Actum Harderwijk d. 2 April 1759. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvank regt is, Adam van Luijk 
   en 
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 en Albert van Asselt voor ’t Erfhuijs van Maretjen Parks, 
 in leven Weduwe van Dirk van Beuningen, des beloofde 
 Reijer Apeldorn, in huijwlijk hebbende Johanna van Beunin- 
 gen, eenige Erfgenaam van wijlen haar gemelte Moeder, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum d. 2. 
 April 1759. 
 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerden 
 Berend Marius en Clara Abrahams Echteld., de Vrouw naa 
 regten geassisteert, verklaarden, dat, vermits de Bank van 
 Leening met den aankleven van dien mitsgaders onse winkel 
 met all ’t geene daar in is, na vrijwillige afstand van 
 Mordechai Jacob Marius alleen in eijgendom toebehoord 
 aan Jacob Marius en Mariana Gompez Echteldn. en wij 
 dienaangaande niet anders als Factoors of Bediendens te 
 considereren zijn, hebben agtervolgens onse belofte, bij een 
 gerigtelijke acte voor de Heeren van de Magistraat 
 deeser Stadt op d. 30 October, gedaan en kraft deses 
 alnog inhæreren in die qualiteijt ter requisitie 
 van voorsr. Echteld. nauwkeurig opgenomen en naa- 
 gerekent all het geen wij voortegenswoordig aan coopman-. 
 schappen, winkelwharen, Bank van Leening rakende, en 
 verdere uijtstaande schulden onder ons en geemploijeert 
 hebben, aan gemelte Jacob Marius en Mariane Gompez 
 Echteld. bekennen schuldig te weesen eene summa van 
 seven duijsent drie hondert agt en vijftig gulden veerthien 
 stuijvers en acht penñ., segge f. 7358-14-8., hieronder 
 meede gerekent soodaene vijf hondert ses en veertig gulden 
 en vijftien stuijvers, welke uijtgeschoten zijn in de Tabaks- 
 plantereij, die wij Comparanten en Jacob Marius voorsr. 
 met Marten Vermeer in Compagnie hebben, werdende 
 de acht duijsend gulden in voorseide acte vermelt, mits dese 
 gemortificeert en te niet gedaan. 
 Vervolgens tot exater nakoming van voorsr. acte, belo- 
 ven wij mits deesen de Bank van Leening met de aan- 
 kleven van dien, de winkel en verdere geheele negotie  
 getrouwelijk en gelijk braave en eerlijke Bediendens be- 
 taamt, sullen waarnemen en behartigen, teffens aan- 
 neemen en beloven van veertien dagen tot veertien 
 dagen aan voorsr. Jacob Marius over te senden all het 
 geld,dat wij, onse Familie of Bediendens wegens ver- 
 kofte winkelwhaaren, ofte van de Bank van Lening 
   ont 
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 ontfangen en onder ons hebben, niets daar van uijtgesondert, 
 soo lang voorsr. Echteldn. ons in die negotie of Bank van 
 Lening sullen willen laeten continueren, soo nogtans 
 dat soo dikwils als wij met elkanderen goedvinden sullen 
 liquideren en afrekenen, en wij Comparanten volgens 
 afspraak uijt de winst voor onse moejte vrij en onbe- 
 kommert sullen profiteren een derde, blijvende d’ ove- 
 rige twee derden ten behoeve van Jacob Marius en 
 Vrouw voorsr. 
 Opdat deese administratie des te prompter en naa vol- 
 komen genoegen en tot securiteijt van gemelte Echteld. 
 werde waargenoomen, is volkomentlijk met onse 
 wille en toestemming, dat geseide Jacob Marius een 
 bijsonder Boekhouder aanstelle, welke hij sal willen 
 om accurate aantekening en boek te houden van alles 
 wat ons door voorsr. Echteld. werd toegesonden, wij daar 
 tegens van verkoopen, gelijk ook meede all t’ gunt de 
 Bank van Lening aangaat, ons aan die aantekening 
 submitterende, om agtervolgens deselve rekening te 
  doen, ten zij wij die Boekhouder wegens bedrog regtelijk 
 konden overtuijgen, belovende teffens goede opsigt te 
 hebben, dat alles accuraat met dag en datum werde 
 aangetekent. 
 Deese Boekhouder sal teffens Meester weesen over onse 
 Kinderen en neemen mits deese aan geen andere Mees- 
# buijten weten van voorsr. ter # sal betaalt werden uijt de winst van de verkofte 
Jacob Marius te sullen goederen, Coopmanschappen en Bank van Leening voorsr., 
aanstellen, onder die gelijk meede de pagtpenningen van de Bank van 
conditie, dat volgens Leening, mitssgaders der Comparanten jaarlijkse huijs- 
afspraak ’t loon van huijr. Tot nakoming van dit alles verbinden wij onse 
gemelte Boekhouder persoonen en goederen bij verwillekeuring en parate 
en Meester executie, van welkers effect volkomen onderrigt zijnde. 
 Actum 4. April 1759.  
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compa- 
 reerde Jan Hendriksen Wijnen, welke bekende voor sig 
 en sijne Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
 teren aan en ten erflijken behoeve van Lubbert Ger- 
 retsen en Lubbertje Jans Echteldn. het huijs, hof, brink, 
 opgaande boomen en akkermaalshout, soo als in 
 sijn bepaling in Hierden gelegen is, ten Oosten Peter 
 Jansen den Ouden, ten Westen de Erfgenamen van 
   Hen 
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 Hendrik Wijnen, ten Zuijden de haagen van den Heer Oud 
 Burgermeester van Westervelt, Lokhorst genaamt, en ten 
 Noorden de gemeine weg, doende in ordinaris verponding 
 met de Stadt stuijver 1-19-:, voor een summa van acht 
 hondert gulden vrijgeld, daar van Comparant bekende vol- 
 daan en betaalt te weesen, des beloofde voorseijde huijs 
 en aankleven van dien te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de verponding 1758 en heerstede- 
 gelt 1759 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als naa regten.   Actum d. 7 April  
 1759. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Juffer Wijntje Zuijk, 
 Weduwe van den Ontfanger Boon van Voorst, en Mr. Hendrik 
 Johan Ardesch, als Volmagtiger van de Heer Cornelis van 
 der Hart, Burgermr. der Stadt Arnhem en Vrouwe Willemi- 
 na van Barnevelt Ehelieden, ingevolge acte van volmagt 
 voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Arnhem 
 d. 14. Septemb. 1758 gepasseert, deselve bij ons gesien, geexa- 
 mineert en hiertoe deugdelik bevonden, en verklaarden in 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan Bessel Gerritsen 
 en Eva Teunissen Echteldn. ende haare Erven, een hof gelegen 
 buijten deese Stadt aan de Sandsteeg, thans bij de Koooperen 
 selfs gebruijkt wordende, en sulks voor een summa van 85 gld., 
 daar van Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. hof, op een ordinaris verponding ad 7. st., te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 ordinaris 1753 en extraord. 1754, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na rechten.   Actum 
 d. 6. April 1759. 
 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden Al- 
 bert Gijsbertsen en Aartje Aarts Echteldn., beijde wel eenigsints 
 swak na den lighaeme, dog haar verstand volkomen magtig, 
 en verklaarden haere uijterste wille, in dato d. 11 Januar. 1750 
 en nader voor Schepenen den 15. Meij 1750 bekragtigt, alnog te 
 inhæren en van waarde te houden, uijtgesondert en alleen 
 met deese verandering, dat het geen ten opzigte ende 
 faveure van haar Dogter Gerritje Alberts, getrouwt met 
 Dirk Claver, is gedisponeert en uijt dien hoofde na haar dood 
 plaats sou kunnen hebben, bij desen werd gerevoceert, willende 
 en begerende dat derselver Kinderen, bij Dirk Claever in egt ver- 
 wekt, in haar Moeders plaetse gestelt sullen worden, soo dat 
 na der Comparanten overlijden derselver nalatenschap genoten 
  en , invoegen bij voorsr. dispositie vermelt, geprofiteert sal werden 
 bij haar Soon Evert Alberts en haar Dogter Jannetje Alberts 
   ne 
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 nevens de Kinderen van Dirk Claever en Gerretje Alberts, 
 met uijtsluiting van haare voorsr. Moeder Gerretje Alberts. 
 Begerende dat het een en andere na haar dood het volko- 
 men effect van ouderlijke dispositie sal sorteren en 
 tusschen haar voorsr. Erfgenamen stiptelijk sal wer- 
 den agtervolgt, soo en als het beste na regten sal kun- 
 nen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en bese- 
 gult op den 6. April 1759. was nevens twee cachetten 
 in swart lak getekent  D. Boonen.  H.C. van de Graaff. 
 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Jan 
  Claasen en Albertje Wouters Echteldn., woonagtig binnen  
 deese Stadt, en de Vrouw na regten geassisteert, te ken- 
 nen gevende dat haar Dogter Metje Jans, thans in dienst 
 van den Heer Mr, L. Pereboom, Secretaris der Stede Purme- 
 rend, voornemens was aldaar een echt en wettig huijwlijk 
 in te gaan met de persoon van Fedde Jansen Thijsen, daar 
 ter Stede woonagtig, en volgens kerkenorder voorsr. huijw- 
 lijk niet konde voltrokken werden, als met præalabel 
 consent van haar Ouderen, de Comparanten in deese ver- 
 klaarden dienvolgens in en vermits deese, voorsr. huijwlijk 
 volkomentlijk te approberen en haar ouderlijk consent 
 daartoe te geven, met versoek aan de Heeren Predikan- 
 ten van welgemelte Stadt Purmerende, of daar het van 
 noden mogte zijn, ’t selve te willen respecteren even 
 als of Comparanten daar dadelijk tegenswoordig waaren, 
 ten eijnde dit voorgenomen huijwlijk naa kerkenorder 
 mag werden gesolemniseert.   Actum d. 10 Apr. 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden 
 Bessel Gerritsen en Eva Teunissen Echteldn. en verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan 
 Andries van Asselt, Chirugijn, en sijne Erven haar Hoff, 
 gelegen buijten deese Stadt aan de Sandsteeg, soo als bij ver- 
 koperen gebruijkt word, en op den 6. deser door Burgermr. 
 C. van der Hart en Vrouwe Willemina Barnevelt Echteld. 
 getransporteert is, ende sulks voor een summa van sestig 
 gulden, daar van verkoperen en transportanten bekenden 
 voldaan te zijn, belovende oversulks voorsr. hoff op een ordi- 
 naris verpondinge van 5 st. 2 penñ. te wachten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt (de verponding over ordinar. 
 1757) daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum d. 9. April 1759. 
 
 
Geproth. ten nieuw. Voor deselve Schepenen compareerden Bessel Gerretsen en 
prothoc. fº. 311 vs. Eva Teunissen Echteldn. en verklaarden wegens opgenomen     
   en 
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 en ter leen ontfangen penñ. opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
 aan Andries van Asselt, Chirurgijn ende sijne Erven, een summa van 
 een hondert gulden, daar van sij Comparanten beloven jaarlijks 
 te sullen betalen eene interesse van vier gulden en sulks tot 
 de finale aflosse toe, welke alle jaar op den verschijndag, waar- 
 van heden over een jaar de eerste sal zijn, sal kunnen, mogen 
 en moeten geschieden, mits de opsage van d’een off andere 
 kante een vierdeel jaars bevorens geschiede. Tot securiteit 
 van het voorsr. capitaal, renthe en onvermoedelijk hier op te 
 loopene kosten, de Comparanten verbinden haere personen en 
1766 14. Apr. hebben goederen, gene uitgesondert, en tot een speciaal onderpand stel- 
gemelte Ehelieden lende haar huijs cum annexis, staande op de Vischmerkt, naast 
haar huijs verbonden het huijs van Mevrouw Geltsaijer ter eenre en de grutterij 
aan Mr. A. van Asselt van Cornelis Buurman (………………………………………) 
voor vijftig guld. ter andere zijde, met submissie als naa regten en onder re- 
 nunciatie van alle contrarierende exceptien, in specie van non 
 numeratæ penniæ.  Actum den 9. April 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Van de Graaff Schepenen compareerde Fen- 
 nitje Dirks, geassisteert met haar tegenswoordige Eheman 
 Jan Hendriks, verklaarde dat vermits haar Dogter Johanna 
 van Lingen, bij wijlen haar vorige Eheman Johannes van 
 Lingen geprocreëert voornemens was te Groot Ammers 
 een huijwlijk in te gaan met de persoon van Johannes Bas, 
 Mr. Chirurgijn, kragt deeses voorsr. huijwlijk te accorderen en 
 haar moederlijk consent daar toe te geven, mogende lijden, dat 
 hetselve naa Kerkenorder sal werden geperfecteert, en dat haar consent 
 bij den Predikant aldaar, of waar het van noden sal wesen, mag 
 werden gerespecteert en gehouden als of sij Comparante bij de 
 intekening werkelijk tegenswoordig was.   Actum d. 10 April 
 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Mr. 
 Hendrik Johan Ardesch, als Volmagtiger van de Heer Cornelis 
 van der Hard, Burgermeester der Stadt Arnhem en Vrouwe 
 Willemina van Barneveldt Echteldn., ingevolge acte van volmagt 
 voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Ar- 
 nhem den 14 Septemb. 1758 gepasseert, en deselve bij ons gele- 
 sen en hier toe deugdelijk bevonden, dewelke verklaarde 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Evert 
 Willemsen en Gerritjen Everts Echteldn., een huijs staande bin- 
 nen deese Stadt in de Groote Marktstraat, bij Kooperen 
 thans selfs bewoont wordende, doende in ordinaris verponding 
 18 stuijvers en 8 penñ., alsmeede een schuur agter de 
 Nonnen op een ordinaris verponding van sesthien stuijvers, 
 ende sulks te saamen in eene koop voor de summa van 
 twee hondert Caroli guldens, daar van de Comparant q.q. be- 
 kende voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. parcelen 
   te 
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 te wagten en wharen commervrij en alle voorpligt daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum d. 10 April 1759. 
 
 
 Voor Pannekoek en Oosterbaan Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvank regt is, Jan Claasen en Bessel 
 Gerretsen voor het Erfhuijs van Evert Aaltsen, des be- 
 loofden Willem Jacobsen, in huijwlijk hebbende Luijtje 
 Everts, Reijer Evertsen, Bartjen Everts, Gerret Claasen, 
 in huijwlijk hebbende Lubbertje Everts, en Hendrik Priester 
 en Evert Gosensen, bij de Magistraat aangestelt tot 
 Voogden over Willemtjen Everts, te saamen Kinderen en 
 Erfgenaamen van voorsr. Evert Aaltsen, voorsr. Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum d. 9. April 1759. 
 
 
 Voor De Meester en Apeldorn Schepenen compareerden 
 Aart Gerretsen van Wanrodë, aanstaande Bruijdegom 
 ter eenre en Gerretje Wolterink, voorsien met het 
 consent van haar Moeder Henders Wenttijnck, Weduwe 
 Wolterink, volgens attest van den Predikant Hugenholts, 
 gegeven te Zutphen d. 28 Maart 1759, en aanstaande 
 Bruijd ter andere sijde, dese als regtens geassisteert, 
 verklaarden van voorneemen te zijn met elkanderen integaan 
 een egt en wettig Huijwlijk, en alvorens sij Comparanten 
 ’t selve naa Kerkenorder voltrokken, hebben opgerigt 
 volgende Huijwlijks contract. 
 Dat de Comparanten tot stuur van dit aanstaande Huijwlijk 
 aanbrengen alle hebbende en namaals krijgende ge- 
 rede en ongerede goederen, geene uijtgesondert, of 
 waar ter plaatse gelegen en te vinden zijn. 
 Soo kinderen uijt dit Huijwlijk geboren wierden, die sullen 
 Erfgenamen van haar overleden Vader of Moeder weesen, 
 en sterven van het eene kind op het andere, en naa 
 doode van alle, op de Vader of Moeder als dan in leven 
 zijnde. 
 Geen kinderen geboren werdende, of bij leven van Vader 
  of Moeder stervende, sullen de klederen, kleijnodien, 
 sijlver en goud tot een ijgelijks lijf gehorende, ses wee- 
 ken naa doode van de eerst stervende aan sijn of haar 
 naaste Vrienden vrij en onbekommert werden uijtgekeert. 
 Dat ten aansien van den overigen boedel, gerede en onge- 
 rede goederen, Comparanten elkanderen en den een den anderen 
 institueren in en vermits deese tot haar eenige en 
 universele Erfgenaam, met dien verstande, dat soo de 
 Bruijd eerst stierf, dewijl haar Moeder voorsr. nog in leven 
   was 
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 was, sal de langstlevende Bruijdegom behalven haar lijfs- 
 behoor, verpligt weesen aan deselve vrij en onbeswaart uijt 
 te keeren haar legitime portie, welke hij in gelde, soo hij 
 wil, sal kunnen betalen, maar de Moeder overleden zijnde, 
 komt dit van selve te cesseren. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk d. 12 April 1759. was nevens twee cachetten ge- 
 tekent  N.W. de Meester.  Jan Apeldorn. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen conpareerde 
 Hendrikje Lammers, Wede. Gerrit Snel, na regten geassis- 
 teert, welke bekende voor sig en haare Erven in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks te 
 cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Coenraad Rampen en Harmientje Arents Echteldn., 
 een huijs met sijn ap en dependentie, staande vooraan in de 
 Wulleweversstraat tussen het huijs van den Roeijdrager 
 Gelderman en dat van de Wede. Stant, genaamt de Boeren- 
 dans, doende in ordinaris verponding sonder Stadts stuijver 
 3-18-10., sulks voor een summa van ses hondert gulden 
 vrijgeld, daar van de Comparante bekende voldaan en betaalt 
 te weesen, des beloofde voorsr. huijs te wagten en wharen 
 commervrij en allen voorpligt, tot de verponding 1755 in- 
 cluijs en het heerstede geld tot 1756 incluijs, aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als regt is.   Actum 
 d. 18 April 1759. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareer- 
 den Paul Benin Duvergé en Hendrikje Bunschoter 
 Echteldn., welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en over sulks te transporteren aan en 
 ten erflijken behoeve van Lubbert Franken, een math 
 Hooijland, gelegen op de Hoge Mehen, heen koomende van 
 wijlen Monsr. Paul Saubert, daar gelandet zijn aan de West- 
 kant Renger Jansen van den Pot, aan de Oostkant de 
 Wede. van Reijer Beertsen, aan de Noordkant de Zee en 
 schietende ten Zuijden aan de de Stadts Ruijmelsen, doende 
 in ordinaris verponding 13 stuijvs. en 14 peñ. voor een 
 summa van twee hondert Carol. guld. vrijgeld, daar van 
 Comparanten bekenden voldaan te weesen. 
 
 Als meede aan Jochem Franken en Grietjen Aalts 
 Echteldn. een math Hooijland op d’ Oostermehen af- 
 komstig van wijlen geseide Monsr. Paul Saubert, te 
 wandelen gaande met een math van Gijsbert Priester 
 en met een dº. van de Wede. van Jan Jansen, doende  
 in ordinaris verponding 17 stuijvs. 14 penñ. voor een 
 summa van twee hondert Caroli guld. vrijgeld, daar 
 van Comparanten meede bekenden voldaan en betaalt te 
   we  
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 weesen, des beloofden die respective Kooperen ijder haar 
 math te wagten en wharen kommervrij en allen 
 voorpligt, tot de verponding 1758 incluijs, aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 21 April 1759. 
 
 
 Voor Pannekoek en Boonen Schepenen compareerde 
 Margarita Stolts Wede. van Jan Stant, geassisteert 
 met haar Schoonsoon Eijbartus Apeldorn, welke be- 
 kende in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren aan en ten erflijken behoeve van Cornelis 
 Timmer en Maria Ossenberg Echteldn., een Huijs, schuijr 
 en alle ap en dependentie van dien, staande aan de Broe- 
 deren op de hoek van de Wulleweverstra, naast 
 het huijs door Aulbert Wulven gekoft, laastmaal 
 bewoont bij Lambert van Rouwendal, doende in ordina- 
 ris verponding 4-19-14 met de maanpenñ., sulks 
 voor een summa van negen hondert Caroli gulds. vrijgeld, 
 daar van sij Comparante bekende voldaan en betaalt 
 te weesen. Belovende voorsr. parceel te wagten en 
 wharen kommervrij en allen voorpligt, tot de ordinaris 
 verponding 1758 en heerstedegeld 1759 bijde incluijs, afte- 
den eodan dien Sict  ’t doen aks erfkoop regt is, onder verband en submissie 
Transpt. door Vrouwen als na regten.   Actum d. 30. April 1759. 
Douairièren Schrassert   
en van den Clooster  
aan Juffer Heurt. Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
fº. 134vs en 135. Peter Claasen, sig mede sterkmakende voor sijn Huijsvrouw 
 Geertruijd Spalthof, Jannetje Claasen, Hendrikje Claasen, 
 Peter Rijkessen, in huijwlijk hebbende Jannetje Aarts, 
 voorsr. Peter Claasen de rato caverende voor Aaltje Aarts, 
 thans dienende te Haarlem, Fennis Aartsen, Aartjen Aart- 
 sen, benevens gemelte Peter Claasen en Jan Vosselman, 
 bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot Voogden 
 over de minderjarige Claas Aartsen, Peter Aartsen en 
 Gosen Aartsen, specialijk ad hunc actum geauthoriseert, 
 en de Vrouwlieden naa regten geassisteert, samentlijke 
 Broeder, Susters en Broederskinderen en dus Erfgenamen 
 ab intestato van wijlen Geertruijd Claasen, en bekenden voor 
 sig, en de Voogden in haare qualiteit, ijder voor soo veel ’t hem 
 aangaan mogte, in  het openbaar verkoft te hebben en over 
 sulks mits desen te cederen en transporteren aan Peter Aart- 
 sen en Aaltje Hendriks Echteldn., een huijs met sijn plaats 
 staande in de Oosterwijk tussen de huijsen van de Wede. van 
 Rijket Michelsen en dat van Geurt Petersen, tegenswoor- 
 dig bij Kooperen bewoont werdende, doende in ordinaris ver- 
 ponding 3-7-: ,voor drie hondert gulden, dog Koperen voor 
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 1/8 part Erfgenaam zijnde, kunnen met twee hondert twee 
 en sestig gulden en thien stuijvers volstaan, daar van Compa- 
 ranten bekenden voldaan te weesen, des beloofden zij een ijder 
 pro rato voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1758 en heer- 
 steede gelt 1759 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum 2. Meij 1757. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Peter Claasen, sig 
 meede sterkmakende voor sijn Huijsvrouw Geertruijd Spalt- 
 hof, Jannetje Claasen, Hendrikje Claasen, Peter Rij- 
 kessen en Jannetje Aarts Echteldn., Peter Aartsen en 
 Aaltje Hendriks Echteld., voorsr. Peter Claasen de rato ca- 
 verende voor Aaltje Aarts, thans diendende te Haarlem, 
 Teunis Aartsen, benevens gemelte Peter Claasen en Jan 
 Vosselman, bij de Heeren van de Magistraat aangestelt 
 tot Voogden over de minderjarige Claas Aartsen, Peter 
 Aartsen en Gosen Aartsen, specialijk ad hunc actum ge- 
 authoriseert en de Vrouwlieden naa regten geassisteert, 
 samentlijk Broeder, Susters en Broederskinderen, en dus 
 Erfgenamen ab intestato van wijlen Geertruijd Claasen, 
 en bekenden voor sig, en de Voogden in haar qualiteit, 
 ijder voor soo veel ‘t hem mogte aangaan, in het open- 
 baar verkoft te hebben en over sulks te cederen en trans- 
 porteren aan Aartjen Aarts en haare Erven, een camer 
 staande ter sijde het huijs op dato getransporteert aan 
 voorsr. Peter Aartsen en Aaltje Hendriks Echteldn. aan de 
 sijde van Gerrit Petersen, thans bewoont werdende bij Teu- 
 nis Claasen, met geen verponding beswaart, maar ’s  jaars 
 belast met twee schellingen ten behoeve van de Coste- 
 reij deser Stadt, voor de summa van negentig Caroli guldens, 
 de Kooperse voor 1/8 part Erfgenaam zijnde, kan met acht 
 en seventig gulden vijfthien stuijvers volstaan, daar 
 van Comparanten bekenden voldaan te weesen, des beloofden 
 sij een ijder pro rato voorsr. camer te wagten en wharen 
 kommervrij en allen voorpligt tot 1759 incluijs aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 2. Meij 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen 
 compareerden Frans Muller en Hendrik Priester, Burgeren 
 en inwoonderen deser Stadt, welke verklaarden bij hand- 
 tasting in plaats van eede voor de opregte en suijvere 
 waarheijt, dat sij seer wel kennen Geertruijd Dijsters, 
 Wede. van Gerret van Hisvelt, welke in leven geweest  
 is Mr. Kleeremaker binnen dese Stadt, geboren uijt 
   or 



266 
 

 
ORAH-153  1759 fol.134vso 
 
 ordentelijke Ouders, als ook onsen meeden Burger, dat 
 deese voorsr. Echteldn., voor soo veel ons bewust is, sig altoos 
 ordentelijk en wel gecomporteert hebben, en dat voorsr. 
 Wede. sig naa haar Mans dood eerlijk en welgedragen 
 heeft, edog wegens manquement van genoegsaeme 
 kostwinning sig voor tegenswoordig in een seer armoe- 
 digen staat moet behelpen.   Actum d. 9. Meij 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt compareerden 
 Coenraad Rampen en Harmientje Arents Echteldn- welke 
 bekenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks te cederen en transporteren aan en ten eflijken 
 behoeve van Aulbert Wulffsen en Maria Snel Echteld. 
       (met sijn ap en dependentie) 
 een huijs \/, staande vooraan in de Wullewevers Straat tussen 
 de huijsen van de Roeijdr. Gelderman en dat van Cornelis 
 Timmer, bij Comparanten laastmaal bewoond, soo en in 
 dier voegen, als hetselve aan haar door de Wede. van 
 Gerrit Snel op d. 18 April laatsleden getransporteert is, 
 doende in ordinaris verponding sonder Stadts stuijver 3-18-10, 
 sulks voor een summa van vier hondert negentig Caroli 
 guldens vrijgeld, daar van Comparanten bekenden voldaan 
 en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. huijs te 
 wagten en wharen kommervrij en allen voorpligt daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 1. Meij 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wier- 
 den Burgen als voorvank regt is, Peter Beertsen Smit en Har- 
 mannus van Cleeff, voor het erf en sterfhuijs van Jacob 
 Jansen en Metje Jochems, in leven Echteld., des beloofden 
 Jochem Jacobsen, Jan Jacobsen en Willem Jacobsen, Kinderen 
 en Erfgenamen van voorsr. Echteldn. gemelte Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk d. 12 Meij 
 1759. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen compareerden Vrouwe 
 Elbarta Johanna van den Clooster, Douairière Schrassert, en 
 Bernhard Wilberts in qualiteit als Volmagtiger van Vrouwe 
 Henrietta Christiana Siegers ther Borgh, Douairière 
 van den Clooster, vermogens volmagt de dato d. 27 Novembr. 
 1758 voor den Heere H.W. Camerling, Scholtis te Ruijnen 
 cum annexis gepasseert en aan ons vertoont en na genoegen 
 gebleken sulks speciaal te behelsen, mitsgaders appointe- 
 ment d.d. 6. Meij 1759, houdende permissie van den Hoog Wel- 
 geboren Gestr. Heere A.G. Baron van Laarwout, Drossart 
 van Couverden ende de Landschap Drenthe, aan gemelte 
 Vrouwe Douairière van den Clooster, om als Moeder en 
 Voogdesse derselver minderjarige Kinderen, onderbenoemde 
   par 
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 parceel te mogen verkopen en vervolgens transporteren,  
 dewelke bekenden, voor sig, in qual. præd. en haare Erfgenamen, 
 op d. 24 Octob. 1758 in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks te cederen en te transporteren 
 aan en ten erflijken behoeve van Juffer Wilhelmina 
 Heurt een huijs en erve met sijn verdere ap en dependentien, 
 staande binnen deese Stadt op de Smeepoorter Brink naast 
 de behuijsing van Roelof Jagers ter eenre en de gemeene 
 straat ter andere sijde, zijnde met geen andere lasten be- 
 swaart, dan alleen met een ordinaris verponding van f. 9-:-10, 
 mitsgaders het helpen repareren der Poort daar naast aange- 
 legen, en sulks voor een summa van drie duijsent seven 
 hondert negen en veertig Caroli guldens vrijgeld, waarvan de 
 Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn; des 
 beloofden de Comparanten voor sig en qual. præd. dit parceel 
 te wagten en te whaaren kommervrij en allen voorpligt daar 
 van aftedoen, tot de verponding ordinar. 1757 en het heer- 
 stedegeld 1758 ingesloten, waar tegen het lopende jaar huijr 
 tot voordeel van Verkoperen sal zijn, alles verder als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum Har- 
 derwijk d. 30 Apr. 1759. 
 
 
 Voor De Meester en Van de Graaff compareerden Wouter 
 Valkenier Jans Soon en Maria Valkenier Echteldn., de  
 Vrouw na regten geassisteert, woonagtig tot Brummen, welke 
 bekenden in de beste en bestendigste forme regtens te consti- 
 tueren en magtig te maaken, doende sulks kragt deeses, 
 Mr. Gijsbert Piek, Scholtis des voornd. Ampts Brummen, om 
 van Mevrouw Schieling, Weduwe van den Heer Dithmer, te 
 ontfangen vijf duijsent een hondert gulden voor een verkoft 
 huijs, hof, erve en verdere landerijen, kennelijk gelegen 
 in ’t Dorp Brummen aller naast het huijs van Jan Claasen 
 Brouwer, daarenboven nog te ontfangen twee maanden inter- 
 esse tegens vier per cent van voorsr.  koopspenñ. mitsgaders 
 den 50 penñ. en kosten van transport, soo en als de Comparant 

 betaalt heeft aan den voorigen Scholtis Beek, bedragende 
 circum circa hondert en vijf gulden, tijdens als de Comparantn. 
 voorsr. parceel gekoft hebben van gemelte Scholtis Beek vol- 
 gens beding in het koopscontract met voorsr.  Wede. Ditmer 
 ingegaan, daar tegens transport in behoorlijke forme 
 te doen en naamens de Comparantn. te caveren voor alle 
 evictie en naamaning tegens verband van haarlieder 
 persoon en goederen, dan nog van geseide Wede. Dithmer 
 te ontfangen circum circa veertig gulden, als voorñ. 
 Scholtis Piek bewust is, en Comparantn. Landregtelijk 
 daar voor gepijnt hebben, voor die ontfangene penñ. naamens 
   Com 
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 Comparanten te quiteren, peijnding op te heffen en soo 
 nodig te doen roijeren, voorts generalijk hieromtrent alles 
 te doen en verrigten wat de Comparann., selve præsent  
 zijnde, soude kunnen en mogen doen, met belofte van 
 ratihabitie en indemnisatie, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk d. 16 Meij 1759. 
 
 
 Voor Pannekoek en Van de Graaff Schepenen compareer- 
 de de Heer Johan Francois Martens, Soon en meede 
 Erfgenaam van wijlen Vrouwe Catharina Leisius in 
 leven Ehevrouw van den Heer Carel Coenraad Reitz, 
 Professor van het Provinciaale Academie alhier, in sijn 
 overleden Vrouws boedel getugtigt, welke verklaarde 
 in de beste en bestendigste forme regtens te consti- 
 tueren Mr. Hendrik Johan Ardesch, Advocaat voor deser 
 Stadt Gerigte, om der Comparanten saaken waarte- 
 neemen, in en omtrent de voorsr. nalatenschap staat 
 en inventaris te vorderen, de Tugt naa Stadtregten te 
 doen verburgen, des noods zijnde den inventaris naa 
 Stadtregten te doen beëdigen, denselven aan den Compart. 
 oversenden, en ingeval de Compart. daar op ijts had te re- 
 marqueren daar op te dienen van loquatur, voorts den 
 Geconstitueerden meede magt gevende ad lites, om daar 
 omtrent alles te doen en te verrigten, met termijnen 
 te respicieren, sententien t’aanhooren en tot de executie 
 vervolgen, caveren, accorderen, transigeren, quiteren, 
 soo en in dier voegen als de Geconstitd. volgens coustume 
 locaal sal vermeinen te behooren, met belofte van 
 ratihabitie, indemnisatie en met de magt van 
 substitutie, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 18 Meij 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Derk Claver en Gerretje Alberts, te kennen gevende hoe 
NB. naa voorgaande per- dat sij Comparanten waaren overeengekomen sig van den 
missie van de Magi- anderen quod thorum en mensaam te scheijden ende mits- 
straat siet Appointe- dien verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens 
mt. boek d.d. te constitueren en magtig te maaken kragt deses, de 
 Doctoren H.J. Ardesch en J. Apeldorn sampt en een ijder 
 in ’t bijsonder, ten eijnde om naamens de Comparanten te 
 verkopen alle haare gerede en ongerede goederen, waar 
 die ook gelegen zijn, daar van aan Coperen opdragt in forme 
 en belofte van wharing te doen, de penningen te ontfan- 
 gen en daar voor te quiteren, ook des noods alle agter- 
 stallige schulden in te vorderen, ’t zij in der minne of 
 met middelen regtens, en alsdan daar toe soodaane 
   mid  
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 middelen en ingangen regtens te emploijeren, als de Gecostitdn. 
 sullen vermeinen te behooren, alle termijnen regtens te respi- 
 cieren, sententien te aanhooren en de voordelige ter executie 
 te leggen, ook des noods te caveren, accorderen en vervolgens na 
 ontfang der penningen de schulden en lasten des boedels te 
 betalen en der Comparanten boedel tot liquiditeit te brengen, 
 en voorts in het generaal  te doen en te laeten geschieden 
 ’t geen tot een finale scheijdinge van tafel en bed, dewelke 
 reets tusschen haar Comparanten door de Heeren van de 
 Magistraat is geaccordeert, sal werden vereijscht en zij 
 Comparanten selvs præsent zijnde, soude kunnen, mogen of 
 moeten doen, met magt van substitutie en belofte van ra- 
 tihabitie en indemniteit, cæterisque sub clausulis de 
 jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum den 25. Meij 1759. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen en Over- 
 weesmeesteren compareerde Maria Smecks, Weduwe en Boe- 
1776. 12. Octob. delhouderse van Olof Jansen, geassisteert met den Secretaris 
hebben gem. Voogden Van de Graaff, sig sullende verandersaten en haar twee 
verandwoording minderjarige Dogters, bij wijlen haar voorsr. Eheman ge- 
gedaan en de gem. procreëert met naamen Jansjen en Geertruijd wegens 
obligatie ad. haar Vaders versterf willende afgoedinge doen, verklaart 
200 gl. geentra- met Lucas Coldewijn en Oldert Olders, bij de Heeren van de 
deert. siet Mom- Magistraat aangestelt als Voogden over haar gemelte kin- 
berb. sict. d. fº. 81 deren, hier meede præsent, een overslag aangaande haar 
et sequent. geheelen boedel te hebben gemaakt en met voorsr. Voogden 
 overeen gekomen was, dat Comparante aan haar kinderen 
 soude bewijsen en in vollen eigendom mits desen over- 
 geeft, sonder eenig regt of prætensie te houden, 
 1º. een huijs staande in de Vijhe of Smeepoort Straat, 
 bij Comparante bewoond werdende tussen de huijsen van 
 Bastiaan Olofsen en Gijsbert Priester, of een summa 
 van vijf hondert guldens, ter keuse van de kinderen als  
 deselve mondig geworden zijn. 
 2º. een huijs in de Gevangen Straat, tussen de huijsen 
 van Evert Bunschoter en Gerret Priester. 
 3º. aanbelooft de kinderen, als sij mondig sullen weesen, 
 een summa van twee hondert gulden saam, te betalen 
 uijt haar geheelen boedel, deselve daarvoor verbindende 
 en wel in specie soodaene vestenis briev, groot vier hondert 
 gulden tot laste van Heimerik Jan Bosch en Martha 
 Olthuijsen Echteldn., dewelke van stonden aan tot haar 
 privative voordeel sal zijn en blijven. 
 4º. nog als sij mundig sullen weesen en summa van 
 negen en seventig guldens, vermogens handschrift 
   tot 
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 tot laste van Harmen Sandwijk, in huijwlijk hebbende 
 Bastiaan Olofsens Suster, soo dat mogt inkomen, anders niet. 
 Eijndelijk geeft Comparante aan ijder kind een goud rin- 
 getje met steentjes tot een gedagtenis, welke sij onder  
 sig sal houden. 
 Tegen all hetwelk vervolgens de eerste Comparante 
 in vollen eijgendom sal behouden den geheelen boedel, 
 soo gereed als ongereed, actien en crediten met alle 
 aankleven van dien, des belovende alle schulden en 
 onraad tot haar privé lasten te sullen houden en 
 haar voorsr. kinderen voor alle opspraak en aanma- 
 ning te bevrijden, onder verband van haar persoon en 
 goederen ten bedwang en submissie als naa regten. 
 Waar benevens sij Comparante aanneemt, als een ordente- 
 lijke Moeder schuldig is, om haar voorsr. twee Dogters 
 naa staat en gelegentheijt des boedels tot haare respec- 
 tive meerderjarigheijt te sullen alimenteren van  
 kost, reding en kleding te voorsien, als ook deselve te 
 laeten leeren ’t geen sij naa haaren staat van noden 
 hebben, renuncierende ter wedersijden van alle contra- 
 rierende exceptien en beneficien regtens. 
 T’ oirkonde is deese bij ons als Overweesmeesteren ge- 
 approbeert en getekent binnen Harderwijk d. 26 Meij 
 1759. 
 
 
 Voor J.W. Westervelt en De Wolff Schepenen compareerden 
 Evert Bunschoter en Paul Benin Duvergé en Hendrikje 
 Bunschoter Echteldn., welke bekenden voor sig en haar Erven 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks te cederen en transporteren, aan en ten erflijken 
 behoeve van Derk Gerretsen en Aaltjen Jans Luijtjen- 
 huijs Echteldn. , een caamer in het Vleeschhouwers Steegje 
 tussen het huijs van Coperen ter eenre en dat van Eijbert 
 Radijs ter ander sijde, doende in ordinaris verponding met 
 de Stadt stuijver 1-13-8, voor de summa van vijf en 
 sestig gulden vrijgeld, daar van Comparanten bekenden 
 voldaan en betaalt te weesen, belofende voorsr. camer te 
 wagten en wharen commervrij commervrij en allen voor- 
 pligt, tot de verponding 1756 incluijs, aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten.   Actum 
 d. 29. Meij 1759. 
 
 
Geproth. ten nieuw Voor Osterbaan en Boonen Schepenen compareerden Gerret 
proth. onder ’t Schepen- Hendriksen en Aaltje Tijmons Echteld., welke bekenden voor 
dom. fº. 196. sig en haare Erven, wegens ter leen opgenomen en ontfangen  
 penningen schuldig te wesen de summa van vier hondert 
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 Caroli guldens ad 20 st. ’t stuk aan Berent Willemsen den 
 Vent en Jannetje Cornelis Echteld. en haar Erven, daar voor 
 sij beloofden jaarlijks te sullen betalen aan rente vier ge- 
 lijke guldens van ijder hondert en daar in te continueren 
 tot de finale aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag 
 (heden over een jaar de eerste) sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaars bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteit van voorsr. capitaal, renten en kosten verbonden 
 Comparanten haar personen en goederen, in specie een camp 
 saeijland, ongeveer twee schepel, gelegen in Hierden ter 
 sijde van de Hooge Vaaren tegens over de Weijtgrave, 
 soo en in sijn bepaling aan Comparanten d. 9. Julij 1757 getrans- 
 porteert door Peter Petersen en Jannetje Lubbert Echteldn., 
 mitsgaders een stukje saaijland, groot ongeveer een en een halv 
 schepel gesaeij, meede in Hierden ten voorsr. plaatse tegens 
 over de Weijtgrave gelegen, soo en in dier voegen als ’t selve 
 op d. 27 Januar. 1758 door Beert Lubbertsen en Dirkje Gerrits 
 Echteldn. aan deese Comparanten getransporteert is, met re- 
 nunciatie van alle exceptien deese contrarierende, in specie 
 van ongetelden gelde.    Actum d. 9. Junij 1759. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Rijkert van Otterlo en Berent 
 Hendriksen van Galen voor het erf en sterfhuijs van Geertjen, 
 Wede. van Jan van Duuren, in haar leven woonende binnen  
 deese Stadt ten huijse van Beertje Mulkes Wede. van Philip 
 Ipsum, des beloofde laastgenoemde Wede. ingevolge den briev 
 van Overledens Soon tot Rotterdam woonagtig, genaamt Gerrit 
 Jan van Duuren, geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Actum d. 14. Jun. 1759. 
 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Roelof Petersen en Gerretjen Hendriks Echteldn., oud op haar  
 dagen, gaande en staande, gesond van lighaam en verstand, 
 verklaren mits deese malkanderen en den een den anderen, 
 doende sulks reciproce kragt deeses, te legateren het vrugt- 
 gebruijk van haar gerede en ongerede goederen, actien en 
 crediten, geen uitgesondert, om door de langstlevende sijn 
 of haar leven lang na tugtsregten te gebruijken, sonder tegen- 
 seggen van ijmand. 
 Daarbenevens is haarlieder wil en begeerte, dat haar re- 
 spective Kinderen uijt het gereedste van den boedel naa 
 doode van den Langstlevende, sullen uijtkeeren aan Compa- 
 ranten oudste Soon Hendrik Roelofsen, voor dat hij haar 
 in haar ouden dag met sijn hulp en dienst heeft geassisteert, 
 de summa van vijf en twintig gulden ’s jaars, te rekenen  
 van de dag sijner meerderjarigheijt af, tot soo lang toe, als 
 geseijde Hendrik Roelofsen haar Soon, bij haar Comparanten 
 of den Langstlevende derselver woond, en continueert haar te 
 assisteren, sullende benevens sijn andere Broeder en Susters  
   ega 
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 egalijk doordelen, werdende die voorsr. vijff en twintig 
 gulden niet anders geconsidereert als verdient knegtenloon, 
 niet twijfelende of haare Kinderen sullen deese als 
 haar ouderlijk testament wel willen agtervolgen, 
 bij poene, dat soo deese of geene sig daar tegens aankan- 
 tede en weijgerig bleef, alsdan mits deese van sijn 
 erfportie sal wesen onterft. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk d. 16 Junij 1759. was nevens twee cachetten 
 in swart lak getekent, A. van Holthe.  H.C. van 
 de Graaff. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen 
 compareerden Peter van Nunspeet en Johanna Schras- 
 sert Echtel., gesond van lighaam en verstand, verklaar- 
 den in deser voegen over haar tijdelijke goederen te 
 disponeren. 
 Dat sij Comparanten tot haar eenige en universele 
 Erfgenaam institueren haar Dogter, met naame Etta 
 Helena van Nunspeet, in alle haare gerede en ongerede  
 goederen, hoegenaamt en waar gelegen, actien en crediten, 
 niets uijtgesondert, om ’t selve naa doode van haar beij- 
 den in vollen eijgendom te hebben en te besitten buijten 
 tegenseggen van ijmand, sullende verpligt wesen om  
 binnen een half jaar naa doode des Langstevende te 
 betalen een summa van duijsent Caroli guldens ad 20. stuij- 
 vers ’t stuk, aan haar Broeder Cornelis van Nunspeet, 
 en bij vooroverlijden aan sijn Kind of Kinderen, stervende 
 van het eene Kind op het andere; wanneer het laat- 
 ste Kind in sijn minderjarigheijt komt te sterven 
 sullen voorsr. duijsent gulden wederom gaan aan sijde, 
 daar deselve van zijn heengekomen, onder welke duij- 
 sent gulden de filiale portie van gemelte Cornelis 
 van Nunspeet te aansien van des eersten Comparants 
 nalatenschap meede begrepen is, hem daar in soo veel 
 nodig mits deese instituerende. 
 Voorts sal haar gemelte Dogter binnen geseide halve 
 jaar moeten betalen twee hondert gelijke guldens aan 
 Comparanten Nigt, Johanna Petronella van der Horst, 
 woonagtig tot Munnickendam, en daarenboven uijt des 
 tweedes Comparants lijfbehoor haar gestreepte japon 
 en ses beste hembden, alsmeede eenige kleijnigheden, 
   die 



273 
 

ORAH-153  1759 fol.138 
 
 die haar voorsr. Nigt uijt Comparants klederen kwam te 
 versoeken, dit een en andere mits dese legaterende. 
 Zijnde haarlieder wil en begeerte, dat deese als haar laat- 
 ste en uijterste dispositie in forme van testament, legaat, 
 codicil, of andere betere, stiptelijk naa haar dood mag 
 worden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegelt binnen 
 Harderwijk d. 22 Junij 1759.  was nevens twee cachetten in 
 swart lak getekent,  H. van Westervelt.  N.W. de Meester. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compa- 
 reerden den Heer Professor Carel Coenraad Reitz en Vrouwe 
 Catharina Leijssius Egtelieden, zijnde de tweede Comparante 
 wel eenigsints swak naa den lighame, dog beijde haar 
 verstand, redenen en memorie, als ons gebleken, volkomen 
 magtig, overdenkende des doods sekerheijt en de onsekere 
 uijre van dien, ende die begerende voor te koomen met deese 
 haare dispositie testamentair, hebben malkanderen en 
 den een den anderen uijt een suijvere liefde en affectie 
 reciproquelijk gelijftugtigt in alle haere natelatene 
 gerede en ongerede goederen, om die goederen sijn ofte 
 haar leven lang naa lijftugten regten te besitten en 
 gebruijken sonder contradictie van ijmand. 
 Voorts verklaarde de tweede Comparante, Vrouwe Catha- 
 rina Leijssius, te zijn haar serieuse begeerte dat haar 
 Dogter Maria Catharina Reijtz voor alle deijlinge met 
 haar Voorkinderen als een prærogatiev uijt haar boedel, 
 naa overlijden van haar Man, sal trekken en eeuwiglijk 
 en erflijk besitten en behouden een summa van vier 
 duijsent guldens om daar meede te kunnen doen naa wel- 
 gevallen, en daarenboven en alsdan met haar gemelte 
 Voorkinderen egael en even nae doordeijlen. 
 Alle het welke voorsr. is, verklaarden de Comparanten 
 te zijn haar uijterste en laatste wille, begerende dat 
 hetselve naa haar overlijden, ’t zij als testament, codicil, 
 legaat. tugt, gifte onder de levendige offte ter saake 
 des doods effect sorteren en in alle sijne leden en delen 
 stiptelijk sal agtervolgt worden, all waar schoon alle 
 solemniteijten nae regten en coustumen nodig en verweijscht, 
 wordende hier inne niet geadhibeert, die men nog- 
 tans alhier voor geadhibeert wilden gehouden hebben. 
 Actum d. 19 Novemb. 1751. was nevens twee cachetten 
 in swart lak, getekent:  H. van Westervelt.  B.W. Pannekoek. 
                                         Registr. 26 Junij 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldoorn Schepenen compareerde 
 de Heer Carel Coenraad Reijtz, Professor in de Literatuur 
   van 
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 van de Provinciale Geldersche Academie binnen dese 
 Stadt en Rector des Veluwschen Gymnasium mede alhier, 
 als Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar van wijlen 
 sijn Ehevrouwe, Vrouwe Catharina Leisius, vermogens 
 testamentaire dispositie, onderling met elkanderen voor 
 twee deser Stad Schepenen d. 19 Novemb. 1751 opgerigt, 
 en verklaarde in die qualiteijt en voor soo verre het 
 hem mog aangaan, voorsr. tugt aan de goederen van 
 wijlen sijn voorn. Ehevrouwe te berburgen met den Heer 
 Petrus Wijnstok, Predikant in de Nederduijtsche Ge- 
 meente binnen deese Stadt, en Wolter Wilberts, die 
 meede præsent zijnde, deese burgtogt hebben aan- 
 genomen onder verband van haar persoonen en goederen, 
 ten eijnde den Heer Comparant voorsr. tugt goederen 
 naa tugtregten sal gebruijken, en deselve na en- 
 spiratie der tugt doen restitueren naa behooren. 
 Des beloofde de Heer Comparant gemelte Burgen 
 dienthalven te summen guaranderen onder gelijk ver- 
 band en submissie als na regten.   Actum binnen 
 Harderwijk d. 26 Junij 1759. 
 
 
Geproth. ten nieuw. Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jan 
prothoc. Rub. Hoog- Reijenberg en Maria Hennebroek Echteldn., en bekenden 
straat fº. 175. behalven de hondert en vijftig gulden, den 1. Aug. 1758 ge- 
 vestigt in haarlieder huijs onderbenoemt, wederom op 
 nieuws van denselven Heer Oud Muntmr. Johan Craemer 
 ter leen ontfangen te hebben, hem en sijn Erven schul- 
 dig te wesen eene summa van hondert Caroli guldens 
 Hollands ad 20. st. ’t stuk, daar voor belovende jaarlijks 
 aan rente op den verschijndag (heden over een jaar d’ eerste) 
 te sullen betalen vier gulden en thien stuijvers, dog alsdan niet 
 betalende, vijf gulden sullen geven en daarmede te continue- 
 ren tot de aflosse toe, die jaarlijks op heden sal kunnen 
 geschieden, mits een halv jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht 
 zijnde. Tot securiteit meede van laastgemelte hondert gul- 
 den, renten en kosten, verbonden Comparanten haar huijs in de 
 Hoogstraat naast het huijs van Eijbert Kleijne Tunte 
 ter eenre en dat van Geertje Wesenhagen ter andere sijde, 
 verwillekeurende daarenboven niet alleen voor deese 
 laatste hondert, maar ook voor de eerst genoemde hondert 
 en vijftig gulden, alle haare gerede goederen, geen uijtge- 
 sondert, bij parate executie en aankering, nae genoegsame 
 informatie van verwillekeurings regten, met renunciatie 
 van alle contrarierende exceptien, in specie van ongetelden 
 gelden.   Actum Harderwijk d. 27 Junij 1759. 
 
 Op versoek van Vrouwe Constantia Helena Hensbergen, 
 Wede. Craemer, is volgende acte hier geregistreert den 
 5. Julij 1759. 
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 Quæstien en disputen, so over den nog onverdeelden boedel 
 van wijlen Vrouwe Constantia Margarita van Buijl in leven 
 Weduwe van wijlen de Heer Arnout Hensbergen, als van 
 wijlen de Heer Johan Henssbergen, in leven Muntmeester 
 van Gelderland, en derselver daar over gemaakte dispositien, 
 respective op den 29. September 1739 en 4. Meij 1748 voor Heeren 
 Schepenen der Stadt Harderwijk opgerigt, mitsgaders over 
 de daar over binnen Harderwijk ingegane conventien, respecti- 
 ve van den 11. April 1743 en 28. Augusti 1753, erresen zijnde 
 tussen Vrouwe Constantia Helena Hensbergen Weduwe van 
 wijlen de Heer Coenraad Hendrik Cramer, in leven Muntmees- 
 ter van Overijssel ter eenre en de Heer Antonij Clumper, pro  
 se en als in huwelijk hebbende Vrouwe Susanna Margarita 
 Hensbergen, mitsgaders wijlen de Heer Arnout Hensebergen, in 
 leven Lieutenant ten dienste deser Lande ter andere sijde, welke 
 selfs tot proceduires, die bij desen worden opgeheven, van weer- 
 kanten, soo te Harderwijk als te Amsterdam bij arrest respec- 
 tive van d. 9 Junij en 18 Meij 1758, waarvan de insinuatien op 
 d. 15. en 19. Junij daar aan volgende gedaan zijn geentameert, 
 reets zijn uijtgebroken; Zo is over die tot hier aan toe in ge- 
 meenschap beseten zijnde goederen, en welke door doode van 
 gemelte Heer Arnout Hensbergen in leven Luijtenant ten 
 dienste deser Landen met fideicommis beswaart zijnde geweest, 
 ontruijmt zijn geworden, mitsgaders over alle disputen hiertoe 
 relatijff en tussen partijen subsisterende, tot voorkominge van alle 
 verdere verwijderingen en conservatie van vriend en bloedverwand- 
 schap na voorgegane en nauwkeurige examinatie en kennis heb- 
 binge van gemelte boedels tussen welgemelte Vrouwe Con- 
 stantia Helena Hensberggen Weduwe van wijlen den Heer 
 Coenraad Hendrik Cramer, in leven Muntmeester van Overijssel, ge- 
 assisteert met Jonkheer Eijbert Antonij Ten Bussche ter eenre 
 en Mr. Hendrik Jacob Schomaker in qualiteit als Volmagtiger 
 van den Heer Antonij Climper pro se en als in huwelijk heb- 
 bende Vrouwe Susanna Margarita Hensbergen, mitsgaders van 
 Vrouwe Johanna Maria Schevikhaven Weduwe. Erfuijterse, 
 Boedelhouderse, voorts bij testament van den 23. April 1753 aange- 
 stelde universele Erfgename van wijlen haar Eheman, de 
 Luijtenant Arnout Hersbergen voorñ. en so veel nodig of 
 dienstig mede als Volmagtiger van den Hopman Zeger Verbeek, 
 als bij acte van den 25. April 1753 door soo even gemelte Ar- 
 nout Hensbergen Luijtenant, en aangestelden Executeur testa- 
 mentair, ingevolge volmagten respective voor de Stadtgerigten 
 van Zevenaar en Arnhem op den 25 Meij 1758 en 5. Maart 1759 ge- 
 passeert ter andere sijde, ten overstaan van hier toe versogte 
 Dedingsvrienden op dato onderschreven, en navolgende condi- 
 tien opgerigt en geslooten een eeuwigen en onherroepelijk erf- 
 maagscheijt. 
 Dat den geheelen moeder en broederlijken boedel van Vrouwe 
 Constantia Margarita van Buijl, Weduwe wijlen den Heer 
 Arnout Hensbergen en van den Heer Johan Hensbergen hier 
 boven genoemt en effecten van dien, zijnde de navolgende 
 als namelijk: 
   Een 
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 Een huijs op de hoek van de Doele Straat, genaamt het 
 Rondeel. 
 Een huijs op de Keijsersgragt bij de Berestraat. 
 Een huijs op de Bloemmarkt bij de Wijdesteeg. 
 Een huijs op de Princegragt over de Weteringstraat. 
 Een huijs in de Kalverstraat bij het Clooster. 
 Een huijs op de Princegragt bij de Utrechtse Straat. 
 Een huijs in ’t Hemelrijk. 
 Een Graftstede in de Nieuwe Sijds Capell. 
 Een vestenis tot laste van Jacob van Delden en Huijs- 
 vrouw groot drieduijsent vijf hondert guldens. 
 Een obligatie ad negen hondert ponden op de naam 
 van Jan Hillebrands, ten comptoire van Haarlem, 
 staande geregistreert folio 1317 Num. 13668. 
 Een obligatie ten laste van Holland en West Vriesland 
 ten name de Wed. Cruijs num. 1362. geregistreert fol. 
 29. groot in capitaal agt hondert en vijf en sestig guldens. 
 Een obligatie ten laste van Holland en West Vriesland 
 ten comptoire generaal, staande op N.N. num. 1690 fol. 
 1755. groot vijf hondert guldens. 
 Een obligatie ten lasten N.N. groot in capitaal drie 
 duijsent en seshondert gulden, welke penningen geprove- 
 nieert zijn van een vesting, gelegen geweest op de 
 Brouwereije van Hendrik Noojen te Harderwijk en 
 door deselve afgelost, dog daarna door Vrouwe Constan- 
 tia Helena Hensbergen, Weduwe van de Heer Muntmr. 
 Cramer wederom zijn belegt. 
 Een lijfrente op Jean Bombarda ten lijve Con- 
 stantia Hensbergen, groot vijf hondert gulden. 
 Een obligatie ten laste van Hendrik Clumper, groot per 
 resto agt hondert ses en negentig gulden. 
 De schuldvorderingen ten laste van de Weduwe Cuilert, 
 Francois Spermont en Abraham Mouchart, zijnde dese 
 alle so Amsterdamse als Hollandse effecten. 
 En dan een huijs in de Hoogstraat cum annexis. 
 Een derde portie in de Pastorij. 
 Een graf in de Kerk. 
 En vorders de landerijen en hoven in en onder Harderwijk 
 gelegen, en eijndelijk een huijsje en schure aldaar, in 
 privativen eijgendom, gelijk geschied bij en kragt deses 
 eeuwiglijk en erflijk worden toebedeelt aan Vrouwe Constantia 
 Helena Hensbergen Weduwe wijlen den Heer Coenraad Hendrik 
 Craemer en desselfs Erven, mits dat Vrouwe Constantia Helena 
 Hensbergen, so even gemelt, tot haren laste alleen neme 
 alle sodane capitalen en schulden waarmeede de voorsr. 
 boedels en effecten mogten belast zijn, en bestaan onder 
 anderen in een obligatie ten profijte van Coenraad Hendrik 
 Cramer, groot in capitaal twintig duijsent en een hondert 
 guldens ten laste des boedels van wijlen Vrouwe Constantia 
 Margarita van Buijl, en dan nog in een obligatie ten profijte 
   als 
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 als voorñ. groot in capitaal vier duijsent guldens, dog thans per 
 resto duijsen guldens, ten laste de privative boedel van wijlen 
 den Heer Muntmr. Johan Hensbergen. 
 Waartegens Vrouwe Constantia Helena Hensbergen, Weduwe van 
 de Heer Muntmeester Coenraad Hendrik Craemer voornoemt, of 
 desselfs Erven kragt deses beloven en aannemen jaarlijks en 
 alle jaaren aan de Heer Antonij Clumper en Vrouwe Susanna 
 Margarita Hensbergen Eheluijden te betalen een somma van 
 duijsent Caroli guldens, haar beijder leven lang niet alleen, maar 
 ook gedurende het geheele leven van de langstlevende hun- 
 ner, het zij Man of Vrouwe, welke somma van duijsent Caroli 
 guldens sal moeten worden betaalt in twee terminen, d’ een 
 op primo Meij, en de andere op primo November en waar van d’ eer- 
 ste termijn sal verscheenen zijn en betaalt moeten worden 
 op primo November deses jaars 1759, als sullende beginnen met 
 primo Meij des selvigen jaars. 
 Het collateraal wegens de nalatenschap van wijlen de Luijte- 
 nant Arnout Hebsbergen verschuldigt, sal Vrouwe Constantia 
 Helena Hensbergen meergemelt alleen tot haar laste nee- 
 men en betalen, sonder daar voor ijts aan de andereCondivi- 
 denten te moogen korten. 
 En also, so ingevolge het testament van wijlen Constantia Mar- 
 garita van Buijl Weduwe van de Heer Arnout Hensbergen, 
 als dat van wijlen Johan Hensbergen, de portien in derselver nala- 
 tenschappen soo door Susanna Margarita Hensbergen zijn ge- 
 erft, met fideicommis waaren geaffecteert, om in cas van overlij- 
 sonder kind of kinderen te versterven en devolveren vol- 
 gens ordre bij die dispositie bepaalt, (so dat van dese Susanna 
 Margarita Hensbergen zijn geërft Kinderen geboren wordende, dese 
 nul en kragteloos zijn sal, en de opgemelde dispositien de datis 
 29. Septemb. 1739 en 4. Meij 1748, 11. April 1743 en 28. Augustii 1753 
 volkomen effect sullen sorteren en door dit maaggescheijd daar 
 aan geen atteinte worden toegebragt) en alle die goederen nu 
 aan Constantia Helena Hensbergen Wed. Cramer zijn toegedeelt 
 en die bij het leven van Susanna Margarita Hensbergen mogte 
 goedvinden eenige derselver te verkoopen, en daartoe mogelijk 
 consent van de Hoge Overigheid soude worden gerequireert 
 ter saake van meergemelde fideicommissair verband, soo verklaart 
 de Heer Schomaker qpr. Vrouwe Constantina Helena Hensbergen 
 mits desen te authoriseren om soodanig consent mede op de 
 namen van sijn Principalen, in soo verre sulks eenigsints mogte 
 noodig geoordeelt werden, het zij bij requeste of so anders sal 
 worden goed gevonden, te versoeken. 
 En alsoo Constantia Helena Hensbergen Weduwe Cramer tot nu 
 toe heeft geadministreert opgemelte boedels, soo verklaart de 
 Heer Schomaker qpr. die gehoudene administratie en tot dus 
 verre gedane rekeningen, bewijsen en reliqua al nog te 
 lauderen en approberen, sullende Haar Ed. van de twee laatste 
 en dit lopende jaar doen rekening, bewijs en reliqua, so drae 
 daar toe door het ontfangen der penningen en rekeningen sal  
   zijn  
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 zijn in staat gestelt, en die goederen tot primo Meij aanstaande 
 voor gemene rekening administreren. 
 Verklarende verders Vrouwe Constantia Helena Hebnsbergen 
 Weduwe Cramer en de Heer Schomaker, als Volmagtiger van 
 de Heer Antonij Clumper pro se et nomine uxoris, te 
 berusten bij het testament van wijlen den Lieutenant Arnout 
 Hensbergen, waar van hier boven gesproken is, renuncierende 
 dienvolgens van alle contradictien, gelijk die beijden mede 
 consenteren, dat de Weduwe wijlen de Luijtenant Arnout 
 Hensbergen de revenues van die tot nog toe in gemeenschap 
 geweest zijnde goederen en boedels voor haar Man Zal. portie 
 tot Meij 1759 profiteren. 
 Eijndelijk reserveert de Advocaat Schomaker qpr de nadere 
 ratificatie deses van desselfs Principalen, om die binnen 
 de tijd van veertien dagen in te brengen, latende in die 
 tijd, so wel aan deselve als aan Vrouwe Constantia Helena 
 Hensbergen Weduwe Cramer over, om dit magescheit te doen 
 effect gewinnen, dan niet. 
 In waarheijts oirkonde en tot nakominge deses, onder re- 
 nunciatie van alle exceptien desen enigsints contrarierende, 
 en verband van persoon en goederen, ter judicature van alle 
 Heeren, Hoven, Rigteren en meede de Hoven van Gelder- 
 land en Holland, is deese, waarvan drie alleensluijden 
 gemaakt zijn, door partijen Condividenten betekent en ge- 
 segelt binnen Campen den 13. Maart 1700 negen en vijftig. 
 was getekent, met verscheijdene Handen: 
  
 (L.S.) H. J. Schomaker. (L.S.) Constantia Helena 
Hensbergen 
             Weduwe Cramer. 
 (L.S.) M. Valencijn. (L.S.)  E.A. ten Busche 
       als daartoe gekoren (L.S.) W.J. Nessink, als 
Dedings Vriend. 
       Dedings Vriend. 
 
 Verklaaren wij ondergeschreeven, zijnde de Vrouwen 
 geassisteert als regtens, bij en kragt deses bovenstaande 
 magescheit, tussen Vrouwe Constantia Helena Hensbergen 
 Weduwe wijlen den Heer Coenraad Hendrik Cramer, in leven 
 Muntmeester van Overijssel ter eenre en Mr. Hendrik 
 Jacob Schomaker, Advocaat voor den Hover Provinciaal 
 van Gelderland, als onse daartoe geconstitueerde Volmag- 
 tiger ter andere sijde, ten overstaan van de Dedings Vrin- 
 den de Heeren M. Valencijn en Mr. W.J. Nessinck, respec 
 tive Burgermeester der Stadt Campen en Advocaat 
 aldaar binnen voorsr. Stadt Campen, op den 13. deser maand 
 Maart opgerigt, ingevolge onse door de Heer Schomaker 
 daar bij inbedongen ratificatie onder submissie en verband 
 als boven, in alle desselfs leden en delen te ratificeren 
 en approberen, ons verpligtende bij ondertekeninge en 
 besegelinge hetselve te sullen agtervolgen.  Actum bin- 
 nen Zevenaar en Arnhem, respective op 23 en 29 Maart 
 17hondert negen en vijftig. was getekent met onderscheijde handen: 
 (L.S.) Antonij Clumper. (L.S.) Susanna M. Clumper geb. Hensbergen. 
 (L.S.) Johanna Maria van Scherikhaven Weduwe Hensbergen. 
 (L.S.) Zeger Verbeek q.q. 
                   1759 
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 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Wijchman Dries Bakker te Oene onder den Ampte van Epe, 
 voor sig en meede als Magthebbende van sijn Ehevrouwe Geesjen 
 Jans, vermogens volmagt voor Derk Brouwer, Scholt des gemel- 
 ten Ampts en Gerigtsluijden den 5. Februar 1759 gepasseert, ons 
 vertoont en gesien sulks te behelsen, en verklaarde verkoft 
 te hebben en mits dese te cederen en transporteren haarlie- 
 der huijs, staande binnen dese Stad aan de Koornmarkt en van 
 agteren uijtkomende in de Hoogstraat, allernaast het huijs van 
 wijlen den Burgermr. Geltsaijer, bij Kooperen bewoont wordende en 
 doende in ordinaris verponding sonder Stadstuijver 3-14-6, aan 
 en ten erflijken behoeve van Andries Wijchmansen en Aaltje 
 Gosens Echteldn. voor een summa van twee hondert en vijftig 
 gulden vrijgeld, daarvan Comparantn. bekenden voldaan en be- 
 taalt te wesen, des beloofden voorsr. huijs te wagten en whaa- 
 ren kommervrij en allen voorpligt, tot de verponding 1758 en 
 heerstede geld 1759 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum d. 4. Julij 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Gerret 
 Scharrenberg, Pagter van de tabakspagt over dese Stad en Sche- 
 pendom, begonnen den 1. Julij 1759 en sullende eijndigen ult. Junij 
 1760, Jan Klok en Reijer Willemsen den Grooten, inwoonders en 
 als participanten van voorsr. tabakspagt, verklaarden mits deese 
 malkanderen en den een den anderen te authoriseren en magtig 
 te maaken, doende sulks kragte deses, ten eijnde een ijder der 
 Comparanten op sig selven, wanneer hij het sal nodig oordelen, 
 buijten voorgaande kennis en bijwesen der mede Participanten, 
 met een beëdigt persoon sal kunnen peijlen, huijsen van Winke- 
 liers, Herbergiers en Tabaksverkopers visiteren, geen andere 
 Burger in of op geseten huijsen als ten overstaan van twee 
 Heeren Schepenen, voorts op allerleij wijse te rechercheren, frau- 
 den aanhalen, de ontdekte en aangehaalde ten langsten 
 binnen vier en twintig uijren aan dese sijne mede Partici- 
 panten aangeven, buijten alle gemeene toestemming geen 
 accoorden, conventien, stipulatien en transactien ter saake 
 van voorsr. pagt integaan of te sluijten, wordende deselve 
 mits deese voor nul en geener waarde gehouden, voorts ver- 
 pligt wesende malkanderen opening, rekening en reliqua 
 te doen, sullende van volle waarde houden all ’t geen 
 door de Comparanten sampt of ijder in het bijsonder omtrent 
 die tabekspagt sal werden verrigt, belovende elkanderen 
 kost en schadeloos voor alle opspraak ofte naemaning 
 te sullen guaranderen, verbindende ijder Comparant sijn persoon 
 en goederen, ten bedwang en submissie als na regten.   Actum 
 7. Julij 1759. 
 
 
 Voor Pannekoek en Apeldorn Schepenen compareerde Herman- 
 nus Doude en verklaarde in optima et amplissima forma juris 
 te constitueren en volmagtig te maken, gelijk hij constitu 
 eert en bevolmagtigt kragt deesen, desselfs Broeder Dr. Jan 
 Doude, ten eijnde om naamens hem Comparant sig te  
   ver 
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 vervoegen bij de Heeren en Neeven Jacob en Nicolaas de 
 Coup, woonagtig te Leijden, en van deselve naemens de Com- 
 parant te vorderen verandwoordinge van soodane goederen 
 als Comparants Oom Jan Doude, volgens testamentaire dis- 
 positie in dato den 13. September 1724 aan zijn Vader Zal. 
 nagelaten en als nu op den Comparant pro portione zijn ver- 
 vallen en verstorven en volgens voorgemelte testamentaire 
 dispositie door bovengemelte Heeren als Executeurs van 
 hetselve sijn geadministreert, vervolgens te treden tot 
 schifting, scheijding en deijlinge des boedels, daar over mage- 
 scheit opterigten en in Comparants naame te onder- 
 teijkenen, sijne erfportie te ontfangen en de noodige 
 quitantien te passeren, wijders generalijk omtrent het een 
 en ander te doen en te laeten geschieden dat de noodruft 
 der saake sal koomen te vereijschen, en hij Comparant 
 præsent zijnde, soude kunnen, mogen of moeten doen, 
 schoon nadere volmagt dan dese mogt werden gerequireert, 
 welke hij mits deese is gevende en voor geinsereert wil 
 gehouden hebben, met magt van substitutie, indemnisatie 
 en verdere clausulen na regten gebruijkelijk, mits dat 
 de Geconstitueerde gehouden en verpligt blijft van sijne 
 verrigtinge behoorlijke verandwoording te doen, onder ver- 
 band als na regten.   Actum d. 10 Julij 1759. 
 
                          (compareerde) 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen \/ Elias Pieter 
 Lodewijk Roijere en verklaarde in amplissima et optima 
 juris forma te constitueren en magtig te maaken kragt  
 deses den Advocaat Hendrik Johan Ardesch, ten eijnde om 
 alle des Comparants saaken, soo in als buijten regten, tam active 
 quam passive idque contra quosumque, waar te neemen, 
 speciael om den Comparant te patroniceren in sodane proce- 
 duire, als deselve tegens Anna Geertruij Cannegieter 
 reets hebben mogt, off die door deselve tegen de Compa- 
 rant, ’t zij uijt hoofde van prætense defloratie, reparatie 
 van eer, als anders mogte worden geentameert, daaromtrent 
 alle termijnen regtens te respicieren, sententien te 
 aanhooren, de voordelige ter executie te leggen en van 
 de nadelige te appelleren, ook des noods te caveren en  
 voorts generaliter alles te doen en te laeten geschieden 
 het geene de noodruft der saaken eenigsints vereijschen 
 en den Comparant, selvs præsent zijnde, soude kunnen, 
 mogen off moeten doen, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum d. 21 Julij 1759. 
 
 
 Op versoek van de Erfgenamen van wijlen Mr. A.G. 
 Wakker, volgende magescheit per clausulas concernentes 
 hier geregistreert d. 1. Augus. 1759. 
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 Op dato ondergeschreven is ten overstaan van de hier toe 
 versogte en nagenoemde Scheijts Vrinden opgerigt dit vrin- 
 delijk, minnelijk en Erfmagescheijt over de hier nagemelte 
 ongerede goederen, geprovenieert uijt de nalaetenschap van 
 wijlen den Heer en Mr. A.G. Wakker, in leeven Advocaat 
 voor den Hoove van Gelderland, en sulks tussen desselfs Erfge- 
 namen ab intestato, te weeten Mr. O.D. Wakker, Advo- 
 caat voor den Hove van Gelderland en Vrouwe Margaretha 
 Elout Eheluiden, voorts Mr. Ant. Wakker en Vrouwe Cor- 
 nelia Henrietta Medenbag Ehelieden, dan nog Mr. O.D. Wakker 
 in qualiteit als Volmagtiger van Dus. IJsbrand Hoeffhamer, 
 Predikant tot Nieuw Nijdorp en Vrouwe Agnita Marga- 
 retha Wakker Ehelieden, vermogens volmagt hier toe 
 meede op den 18 Maij 1758 gepasseert voor de Heer F. 
 van Voorst, Scholtis des Ampts Ermello en Gerigtsluijden, 
 alhier vertoont en gelesen. 
 Staande vooraff te noteren, dat Mr. O.D. Wakker als oudste 
 Broeder nae het overlijden van Mr. A.G. Wakker heeft gefor- 
 meert en opgerigt een behoorlijken staat en inventaris, waar 
 van in Junij 1758 aan een ijder een affschrift is overgegeven. 
 
                        Post pauca alia 
 En vermits de volgende ongerede goederen nog in den boedel 
 zijn, is tussen parthijen Condividenten overeen gekomen, 
 dat aan Mr. A. Wakker en Vrouwe Cornelia Henrietta 
 Medenbagh Ehelieden eijgendommelijk en erflijk sal wor- 
 den toe en aangedeelt, gelijk geschiet mits deesen, 
 Een holtgewasch het Blick, en een parceeltje landt, 
 ongeveer ses schepel gesaeij met het holtgewasch 
 in het Schependom van Harderwijk gelegen, soo en als dat 
 uijt onsen oudelijken boedel aan wijlen onsen Broeder Mr. 
 A.G. Wakker bij magescheijt van den 5den Septemb. 1754 is 
 toegedeelt geworden. 
                            Post quædam alia 
 All het welke door de Condividenten is geschiet ter goeder 
 trouwe sonder argh of list, en heeft een ijder verklaart 
 hier meede te neemen goed genoegen en contantement, 
 gelijk Doms. IJsbr. Hoefhamer en desselfs Ehevrouwe 
 door haare onderteekeninge en besegelinge deeses ook 
 koomen te betuijgen. 
 Tot nakominge deeses hebben parthijen verbonden haare 
 personen en goederen, met submissie aan den Hove van 
 Gelderland en alle andere Gerigten, en zijn hiervan ge- 
 maakt drie eensluijdende instrumenten, welke door de 
 Condividenten en de Heeren J.H. van Lom, L. Essenius, 
 H. van Arragon, M. Lonkenbeijn als versogte Dedings 
 Vrinden geteekent en gesegelt zijn op den 29. Martis 1759.  
   was 
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 was met verscheijde handen getekent en diverse ca- 
 chetten besegelt. 
  
 (L.S.) O.D. Wakker (L.S.) Margaretha Elout 
 (L.S.) Ants. Wakker (L.S.) C.H. van Medenbach 
 (L.S.) O.D. Wakker q.p. 
 (L.S.) IJsbr. Hoefhamer (L.S.) Agnita Margaretha 
Wakker 
 (L.S.) J.H. van Lom als Magescheits Vriend 
 (L.S.) L. Essenius als Magescheijts Vriend 
 (L.S.) H. van Arragon als Magescheijts Vriend 
 (L.S.) M. Lonckenbein als Magescheijts Vriend. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen 
 loofden en wierden Burgen als voorvank regt is, Cornelis 
 de Hes en Hendrik de Hes voor het erf en sterfhuijs 
 van wijlen Lijsbet Laurens Wede. van Drees Lambertsen, 
 des beloofde haar Soon Lambert Dreesen voorsr. Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk den 
 2. August. 1759. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen com- 
 pareerden Jan Buijink den Ouden, alsmeede Jan 
 Beumer en Johanna Buijink Echteldn., voorts Jan 
 Buijink de Jonge, voor sig en als het regt verkregen 
 hebbende van sijn Oom Hendrik Buijink en sijn 
 Broeder Hendrik Buijink, te samen respective 
 Kinderen en Kindskinderen en voor een vierde part 
 Erfgenamen van Berend Buijink en Engele Wouter, 
 en verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken kragt 
 deses, Berend Hendrik Frekker, wonende te Zuijdloon 
 in Munsterland, ten eijnde om namens de Comparanten 
 van Jan te Voorde, Weduwenaar van wijlen Christina 
 Buijink Paus, voormaals getrouwd geweest zijnde met 
 wijlen Gerret Buijink, in te vorderen en over te ne- 
 men alle sodane goederen als gem. Gerrit Buijink 
 wegens de nalatenschap van voorsr. Berend Buijink 
 en Engele Wouter onder sig gehad, en door deselve 
 nevens de Comparanten pro communi indiviso beseten, 
 en thans door ’t overlijden van voorñ. Christina 
 Buijink Paus ontruijmt en nagelaten zijn, daar 
 toe alle soodane middelen regtens te emploijeren 
 als Geconstitueerde sal vermeinen te behoren 
   alle 
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 alle termijnen regtens te respicieren, sententien 
 te aanhooren, de voordelige ter executie te leggen 
 en voorts alle andere schulden intevorderen, penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, ook de verkofte 
 goederen naa coustume locaal te transporteren 
 en belofte van wharing te doen, ook te caveren, ac- 
 corderen, transigeren en voorts den boedel namens 
 de Comparanten te redden en derselver plaats te ver- 
 treden, en generaliter alles te doen en te laten geschie- 
 den het geen de nature der saake vereijssen sal en 
 Comparanten, selfs present zijnde, souden kunnen en mogen 
 off moeten doen, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, mits van alles doende 
 behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, onder verband  
 en submissie als na regten.  Actum d. 8 Augus. 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen loofden en wierden Burgen 
 als voorvancks regt is Albert van Asselt en Andries van 
 Asselt voor het erf en sterfhuijs van wijlen Eijbert 
 Engelenburg, des beloofden Engeltjen Roelofs en Peter 
 Jansen, als Vader en Voogd van sijne Kinderen bij Ger- 
 retje Roelofs in echt verwekt, mitsgaders Aartje 
 Wijgmanssen voor sig en sig mede sterk makende voor haar 
 absente Broeder en Suster Roelof Wijgmansen en Willemtje 
 Wijgmansen, gesamentlijke respective Erfgenamen ab in- 
 testato van wijlen voornt. Eijbert Engelenburg, dese haare 
 Burgen te vrijen als regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.  Actum d. 4. Aug. 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Dr. 
 Jacobus Apeldorn als Volmagtiger van den Heer Hendrikus Klin- 
 kenberg, ingevolge volmagt voor Burgermen., Schepenen ende 
 Raad der Stadt Harderwijk gepasseert in dato d. 15. Maart 1759, 
 aan ons vertoont, gelesen en bevonden sulks te behelsen, de- 
 welke in die qualiteit bekende in een vast en stedigen erf- 
 koop te hebben verkogt, gecedeert en getransporteert, doende 
 sulks kragt deses, aan de Heer en Mr. W.B. Heurt en 
 Arnolda Wolfsen Echteluijden, een camp saaijland, groot ongeveer 
 acht schepel, met sijn regt en geregtigheijt, De Bokjes ge- 
 naamt, aan Westen gelegen, soo als deselve bij Lubbertus Buns- 
 kerken in pagt gebruijkt word en al nog moet gebruijkt worden 
 tot Petri 1761, waar tegens den Coper jaarlix sal profiteren 
 vijfthien guldens, met geen andere lasten beswaart dan met 
 een ordinaire jaarlijkse verponding van 3 gl. 16 st., voor een 
 summa van vijf hondert vijf en sestig gulden ad 20 stuijvs. 
 ’t stuk, van welke koopspenningen den Comparant qp 
 bekende voldaan en betaalt te zijn, belovende ’t selve 
 land te wagten ende te wharen kommervrij en allen  
   voor  
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 voorpligt, als van verponding ordinair 1757, daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submis- 
 sie als na regten.   Actum d. 16 Augus. 1759. 
 
 
 Voor laastgenoemde Schepenen compareerde deselve 
 Comparant, heeft præd. qual. gecedeert en getransporteert 
 aan Lubbertus Bunskerken en Geijsjen Hulsentop Echtel. 
 Teunis van Staveren en Catharina Hulsentop Echteld. een 
 camp saaijland met sijn regt en geregtigheijt, groot onge- 
 veer drie schepel, De Bokjes genaamt en aan Westen 
  gelegen, soo als ’t selve door L.Bunskerken in pagt 
 gebruijkt word, met geen andere lasten beswaart dan 
 een ordinaire jaarlixe verpondinge van 2 gl. 14. penñ., 
 voor een summa van twee hondert en tagtig gulden 
 ad. 20 stuijvers ’t stuk, van welke koopspenningen den 
 Comparant qp bekende voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende het selve land te wagten en te wharen 
 commervrij en allen voorpligt, als van verponding ordi- 
 nair 1757 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum d. 16 
 Aug. 1759. 
 
 
 Voor laastgenoemde Schepenen compareerde deselve 
 Comparant, heeft præd. qual. gecedeert en getransporteert 
 aan Bastiaan Olofsen en Jannetje Stevens Echteldn. een 
 Huijs met sijn regt en geregtigheijt, staande in de 
 Smeepoortstraat binnen dese Stadt tussen de behuij- 
 singen van Bastiaan Olofsen en Loge Reijers, soo als het 
 selve door Evert Klinkenberg bewoont is geweest, met 
 geen andere lasten beswaart dan met een ordinaire 
 jaarlijkse verponding behalven de Stadt stuijver van 
 4 gl. 9 st. 4.penñ., voor een summa van ses hondert een 
 en sestig gulden ad. 20 st. ’t stuk vrijgelt, van welke 
 koopspenñ. den Compart. q.p. bekende ten vollen voldaan 
 en betaalt te zijn, belovende hetselve Huijs namens 
 sijn Principaal te wagten en te waeren kommervrij en 
 allen voorpligt daar van aftedoen, als van verponding 
 ordiñ. 1757 en het Heerstedegeld tot ultimo Junij 1758 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als naa 
 regten.   Actum d. 16 Augus. 1759. 
 
 
 Voor laastgenoemde Schepenen compareerde deselve Compa- 
 rant, heeft præd. qual. gecedeert ern getransporteert aan 
 Joge Stevens en Gerbreij Vermeer Echteldn. een Hoff, aan 
 Westen gelegen naast die van Willem Blauw ter eenre 
 en de Wijsteeg ter andere sijde, soo als deselve bij Lam- 
 mert Berentsen gebruijkt is geweest, met geen andere 
 lasten beswaart dan met een ordinaire jaarlijkse verponding 
 van 1.gl. 1.st. 4.penñ., voor een summa van een hondert 
 en twintig gulden ad 20 st. ’t stuk, van welke koops- 
 penñ. den Compart. qp bekende voldaan en betaalt te zijn. 
   be  
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 belovende hetselve land te wagten en te waarhen kom- 
 mervrij en alle voorpligt, als van verponding ordinar. 1757 daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.   Actum 16. Augus. 1759. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Lubbertje Gerrits Wede. van Claas Hendriksen, geassisteert 
 met den Secretaris Van de Graaff, en bekende voor sig en haar 
 Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks te cederen en transporteren, aan en ten erf- 
 lijken behoeve van haar Suster Gerretje  Gerrets Wede. 
 van Beert Lammersen, een vierde part in een huijs, hof en 
 wijcampje, gelegen in Hierden aan de Wijtgrave, ter 
 seijden het erve van den Heer Oud Burgermeester Van Westervelt, 
 daar Gerrit Lubbersen op woont ter eenre en het erve van 
 de Erfgenamen Schrassert, daar Hendrik Gerretsen op woond 
 ter andere sijde, werdende gemelte huijs, hoff etc. bewoont 
 door Jacob Gerretsen voor ¼ meede eijgenaar, ¼ gehorende 
 aan Jan Gerretsen op den Essenburg en ¼ aan de Kooperse 
 toebehorende, voor een summa van drie hondert vijf en twin- 
 tig Caroli guld. ad 20. st. ’t stuk vrijgeld, daar van de Compa- 
 ranten bekende voldaan te zijn, des beloofde sij voorsr. vier- 
 de part te wagten en wharen commervrij en allen voorpligt  
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 8. Sept. 1759. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde 
 Dom. Bernardus Wilberts, dewelke in desen verklaarde en in 
 optima juris forma te constitueren en Volmagt te maken, 
 doende sulks kragt deses, Dr. J.C. Huijsman, om uijt naam 
 van den Comparant waartenemen alle soodane affaires, 
 als hij alhier ter Stede of elders mogte te doen hebben of 
 hiernamaals krijgen mogt, in specie tegens Vrouwe Geertje 
 Oosterbaan, Wede. van den Heer Burgermr. Geltsaijer, om alle 
 nodige regtstermijnen te observeren, ingevolge de stukken 
 en bescheiden den voorñ. Dr. J.C. Huijsman ter hand gestelt 
 en verder alsnog te sullen stellen, de saken ten uijteijden toe prose- 
 queren ende vorders generalijk alles te doen en te laeten 
 geschieden, als of den Comparant, selfs præsent zijnde, soude 
 kunnen of mogen doen, idque cum potestate substituendi 
 et sub clausulis ratihabendi et indemnisandi, cæterisque 
 de jure solitis et necessariis.   Actum d. 8. Sept. 1759. 
 
 
 Voor Boonen en Oosterbaan Schepenen compareerden Frans 
 Mulder en Thijs Jansen, Burgeren en Inwoonderen deser Stadt, 
 en verklaarden bij handtasting op haar burger eed seer wel 
 te kennen, als in haar buurt wonende,Margarita van 
 Kisvelt, Dogter van Geertruij Duijters  Wede. van Gerret 
 van Kisvelt, moetende sig in een seer armoedigen staat 
 behelpen en heeft tegenswoordig in levenden lijve een 
 Dogtertje, genaamt Isabelle, welke sij volgens haar 
   seg 
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 seggen geprocreëert heeft bij Theodorus Johannes 
 van Niel. 
 Des compareerde Margarita van Kisvelt, naa regten 
 behoorlijk geassisteert, en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken, doende sulks kragt deeses, haar Moeder 
 Geertruij Duijters Wede. van Gerret van Kisvelt, om in 
 des Comparants naam sig te vervoegen bij den Heer 
 Tibos, Rentmeester der Baronie van Boxtel, en met 
 denselven te convenieren wegens jaarlijks onderhout, 
 als haar Comparante voor alimentatie van haar Dogter 
 Isabelle, bij den Heer Theodorus Johannes van Niel 
 geprocreëert en den 7. Mart 1758 tot Amsterdam in de 
 Roomsche Kerk gedoopt, volgens doopcedule bij den 
 Roomsch Priester J.B. Biene ondertekent, en aan 
 ons vertoont, was competerende, die penningen voor  
 een tijd van een en een halv jaar te ontfangen, daar 
 voor te quiteren en generalijk alles te doen en te 
 verrigten wat de Comparant, selve præsent zijnde, 
 soude kunnen, mogen en moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indenmisa- 
 tie als na regten.   Actum d. 8. Septemb. 1759. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen en Over- 
 weesmeesteren compareerde Ebbe Derks, Weduwenaar  
 van Willemina Jans, sig sullende verandersaten, ver- 
 klaarde zijn onmundige Soon Derk Ebbes bij voorsr. 
 Willemina Jans ehelijk geprocreëert, aftegoeden 
 en voor s’ Moeders versterf te bewijzen de summa van 
 eene gulden, belovende daarenboven het gem. Kind 
 tot sijne mondige dagen toe na Comparants staat 
 en vermogen te sullen onderhouden en alimenteren 
 en bovengeñ. penningen bij den mondigheijt aan zijn 
 voorsr. Soon te sullen voldoen. Hier waeren aan, over 
 en mede te vreeden Jan Willemsen en Jan Peter 
 Raeijen, als bij de Magistraat aangestelde Voogden, 
 als van de staat en toestand des Comparants boedel 
 volkomen geïnformeert zijnde. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen, in qualiteit als 
 Overweesmeesteren, dese geapprobeert en getekent 
 binnen Harderwijk den 6. Septemb. 1759. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 onsen meede Raads Vrind Mr. D.Boonen, als in dese spe- 
 cialijk geauthoriseert van de Heer Johannes Apeldorn, 
 Predicant op Stellenbosch, vermogens acte van 
 volmagt  ter Secretarie van Justitie des Casteels 
   de 



287 
 

ORAH-153  1759 fol.145 
 
 De Goede Hoop, den 10 Febr. 1758 gepasseert, aan ons ver- 
 toont en die sulks vermogte, en bekende in zijn voor- 
 aangetogen qualiteijt in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 verkogt te hebben, en over sulks kragt en mits dese 
 te cederen en te transporteren, des Constituants Huijs 
 staande in de Bruggestraat deser Stede, tussen de 
 behuijsinge van Dirk Staal Roelofs ter eenre en de 
 Bongaard Stege ter andere sijde, met sijn lusten en 
 lasten, regt en geregtigheden en soo als het bij 
 Koperen thans bewoond word, aan de Heer Rijkert 
 Apeldorn en Christina Helena Matinius Echteldn. 
 en haar Erven, voor een summa van drie duijsent en 
 ses hondert guldens vrijgeld, waar van hij Comparant 
 bekende vergenoegt te zijn en voldaan. Belovende over 
 sulkd præd. qual. ’t voorsr. huijs te sullen wagten en 
 waaren als erfkoop regt is, onder verband van des Com- 
 parants voorsr. Principaal sijn persoon, erven en goederen, 
 deselve ten dien eijnde submitterende aan de judi- 
 cature van alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, 
 specialijk mede den WelEd. Hove van Gelderland. 
 Actum Harderwijk den 24. Sept. 1759. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerde 
 Harmannus Stokebrand, en verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forma regtens te substitueren, constitueren 
 en magtig te maken kragt deses sijn Broeder Hendrik 
 Moojen, ten eijde om namens den Comparant als Vol- 
 magtiger van Jacoba van der Beek Wede. van den 
 Oud Burgermr. Jan Mooijen, uijt kragt van acte van 
 volmagt, op den 6. Sept. 1757 gepasseert, en deselve na 
 examinatie bevonden de clausule van substitutie 
 te behelsen, ’t zij in der minne off met middelen regtens 
 van den Boekdrukker Jan Mooijen af te vorderen alle 
 sodane papieren en verdere effecten, als alle gerede 
 goederen van des Comparants Principalinne onder sig 
 mogte hebben en nog heeft, niets daar van uijtgesondert, 
 bij verweijgering van uijtkering der ontfangen penningen 
 tegens den selven Jan Moojen bij middelen regtens daar 
 toe te constringeren als den Gesubstitueerde ’t best 
 sal vermeinen te behooren, alle termijnen regtens waar 
 te neemen, sententie te aanhooren en de voordelige 
 ter executie te leggen, ook des noods te caveren, accorderen, 
 alle rekeningen op te eijschen en die te debatteren en  
 na goedkeuring te sluijten en te tekenen, en voorts 
   ge 
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 generaliter alles te doen en te laeten geschieden 
 ’t geen de noodruft der saeken sal vereijschen en 
 den Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 of mogen doen, met belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 26 Sept. 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Geertjen Hendriks Wede. van Reijer Lubbertsen, en heeft 
 verkoft op d. 7 Feb. 1752 haar huijs, staande in de 
 Brugge straat naast Lubbertus Bunskerken ter 
 eenre en aan de andere sijde de Wede. van Jan van 
 Hattem, mits deese cederende en transporterende 
 aan Steven de Meester en Wichertjen Claver sijn Huijs- 
 vrouw, voor een summa van vijf hondert en vijftig 
 gulden vrij geld, blijvende de 50. penñ. transport als 
 anders voor Kopers rekening, daar tegens moet Verkoper- 
 se ook vrijhuijs leveren, waarnaa Compart. verbind 
 persoon en goederen, alles na regten en gerigt en 
 mede na Stadt Willekeur, dese bovenstaande koops- 
 penningen zijn Comt. ten vollen voldaan en betaalt. 
 Actum 1. Octob. 1759.  
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen com- 
 pareerden Andries Rijkessen Apeldorn, Rijket Apeldorn, 
 Eijbartus Apeldorn, Dr. J.C. Huijsman, Teunis Wijn- 
 gaart nomine uxorum, als mede de WelEd. Heer en 
 Mr. D. Boonen, in qualiteijt als Volmagtiger van Jo- 
 hannes Apeldorn, Predicant op Stellingbosch vermo- 
 gens volmagt dato d. 10. Feb. 1758, aan ons vertoont, 
 als mede Gerret Apeldorn en Magtelt Apeldorn, en  
 hebben als voorvank regt is verburgt de nalatenschap 
 van wijlen Aaltje Rijkessen Apeldorn, voor sulken 
 aandeel als een ijder daar in na regten is competerende, 
 met de persoon van Roelof Riphagen en Peter 
 Claasen, dewelke præsent zijnde die burgtogt 
 ook hebben aangenomen en Comparanten daartegens 
 haar Burgen belooft hebben te indemniseren.   Actum 
 Harderwijk d. 3. Octob. 1759. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Eij- 
 bartus Apeldorn, en verklaarde in amplissima et optima 
 juris forma te constitueren en magtig te maken  
 kragt deses Mr. H.J. Ardesch, ten eijnde om in het 
 generaal alle des Comparants saaken, soo tegenwoordige 
 als toekomende, tam active quam passive idque contra 
 quosuimque waartenemen, soo met het invorderen van 
 rekeningen wegens wijnen en betaalde imposten als 
 anders, van wat naam, aart of natuur deselve ook zijn 
 mogten, daartoe soodane middelen regtens te emploijeren 
   als 
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 als Geconstitueerde best sal oordelen, alle termijnen 
 regtens te respicieren, sententien te aanhooren, de voor- 
 delige ter executie te leggen, ook des noods te caveren 
 en voorts in het generaal alles te doen en te laeten 
 geschieden het geen de nature der saak mogt vereijschen 
 en de Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen of moeten doen, met magt van substitutie, be- 
 loften van ratihabitie en indemniteijt, mits den Gecon- 
 stitueerde gehouden zij van alles te doen behoorlijke 
 rekening en reliqua, alles onder verband en submissie 
 als na regten.    Actum d. 5. Octob. 1759. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen compareerde Megtelt Apel- 
 dorn, proportione mede Erfgenaam van haar Moeij Aaltje 
 Apeldorn Zalr., dewelke bekende in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren en mag- 
 tig te maaken, Dr. J. Apeldorn, om namens de Comt. 
 nevens de andere Erfgenamen verdeijlinge van den boedel 
 van haar Moeij Zalr. te doen, de gerede en ongerede 
 goederen te verkoopen, te transporteren, penningen 
 te ontfangen, te quiteren, daar van acte van scheij- 
 dinge te maaken, te sluijten, teekenen, ook te ac- 
 corderen, ende generaliter alles te doen, ’t geen de na- 
 tuur der saake soude mogen koomen te vereijschen, 
 schoon tot het een en ander een nader of speciaalder 
 volmagt vereischt wierd, die sij hier in begrepen hield, 
 met de magt van substitutie indemnisatie als regt 
 is, mits doende van het een en ander behoorlijke ver- 
 andwoording.  Actum den 9. Octob. 1759. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerde 
 Elie Louis Pierre Roijere, woonende binnen dese 
 Stad, en verklaarde de Compart. bij deese te constitue- 
 ren en magtig te maaken Mejuffrouw de Wede. Pier- 
 re Barnabe de Labat en Soon, kooplieden wonende 
 te Amsterdam, om des Comparants obligatien publicq 
 of uijt de hand te vekoopen, aan de Koopers te 
 transporteren, de koopspenningen te ontfangen, daar 
 voor te quiteren, belofte van vrijwaring te doen en daar 
 voor des Comparants persoon en goederen te verbinden, 
 domicilium te verkiesen en wijders des aangaande te 
 verrigten dat sal werden vereijscht, de Geconstitueerdens 
 sullen goedvinden en de Comparant selfs soude kunnen, 
 mogen en moeten doen, alles met belofte van approba- 
 tie en onder verband van des Comparant persoon en 
 goederen, als na regten.   Actum d. 15 Octobr. 
 1759. 
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 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jan 
 Mijnen en Japikje Pereboom Echteldn. en zij, Japikje 
  Pereboom, ook selve met haar gemelte Man geassis- 
 teert en door hem tot het passeren deses geauthorseert, 
 zijnde sij tweede Comparante een mede Erfgenaam ab 
 intestato van haar Suster wijlen Teuntje Pereboom 
 in haar leven Weduwe van Berend Essing, tot Amster- 
 dam overleden, dewelke bij desen verklaarden te consti- 
 tueren en magtig te maken haar , tweede Comparants, 
 aangehuwde Neef Jacobus Steenweg, woonagtig 
 tot Amsterdam, specialijk om in de namen der 
 Constituanten met de verdere mede Geinteresserds. 
 voor de Ed. Achtb. Heeren Schepenen der Stad Amster- 
 dam aan Jan van Oort behoorlijk te transporteren 
 en op te dragen een Huijs en Erve, staande en gelegen 
 aan de Noordsijde van de Overtoomsche Vaart, digt bij 
 de Pestbrug, door voorn. Teuntje Pereboom Wede. 
 van Berend Essing nagelaten, met belofte van vrij- 
 waring te doen en daar voor Comparanten haar perso- 
 nen en goederen verbindende, en ten dien eijnde 
 der Comparanten domicilium citandi en executandi bin- 
 nen gemelte Stad Amsterdam te kiesen, ook te 
 consenteren in het nasien der belasting registers 
 ter Secretarij en Weeskamer aldaar, en om vervolgens 
 ook de koopspenningen te ontfangen, mits daar 
 van doende behoorlijk bewijs, rekening en reliqua. 
  En wijders ter saake voorsr. alles meer te doen en te 
 verrigten dat vereijscht mogt worden, ’t geen de 
 Comparanten, selve præsent zijnde, soude kunnen 
 en vermogen te doen, met magt van substitutie 
 en belofte van approbatie, onder verband als na 
 regten.   Actum d. 30 Octob. 1759. 
 
 
Geprothoc. ten Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen en 
nieuw. proth. fº. 312 als Overweesmeesteren, compareerde Jacobje Gerrits 
 Wede. van Lubbert Willemsen, geassisteert als regtens, 
 sig willende verandersaten, is na examinatie van 
 haar gemeenen boedel geresolveert, om haar Kin- 
 deren bij wijlen haar voorsr. Eheman geprocreert, 
 met naamen Geertje, Geurt, Jannetje en Willem 
 Lubbertsen, daar van de eerste meerderjarig is, wegens 
 haar Vaders versterf aftegoeden, gelijk afgoedet  
 mits deese, met de summa van vijftig gulden, waar 
 tegens haar Comparante in eijgendom sal toebehoren 
 een huijsje daar sij in woont, staande binnen dese 
 Stad agter de Nonnen, tussen de huijsen van Aart 
 Cornelissen en Johannes van Doojenweert, sullende 
   het  
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 het aandeel van haar meerderjarige Dogter betalen 
 soo drae als haar Comparante sal doenlijk weesen en aan 
 de overige Kinderen ijder sijn aandeel als sal mundig 
 weesen, stellende en verbindende voorsr. huijs tot een spe- 
 ciael onderpand, met verband van haar persoon en goe- 
 deren, waartegens sij Comparante den gehelen boedel 
 sal hebben en houden met haar lusten en lasten, 
 aannemende om de onmundige naa haar staat 
 en gelegenheijt te sullen laeten leeren en ali- 
 menteren; hier waaren over en meede te vreden 
 Evert Willemsen en Geurt Hendriksen, als bij de 
 Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden, 
 mitsgaders haar meerderjarige Dogter Geertje 
 Lubberts voorsr., alle meede præsent.  Actum Har- 
 derwijk d. 27 Octob. 1759. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Vrouwe 
 Geertje Oosterbaan, Weduwe van de Heer Burgermeester 
 J.J. Geltsaijer, en verklaarde in amplissima et optima juris 
 forma te constitueren en magtig te maaken kragt deses 
 de Doctoren Hendrik Johan Ardesch en Jacobus Apeldorn, 
 sampt en een ijder in het bijsonder, ten eijnde om soodaene 
 procedure, als de Comparante in cas van  spolie ofte ander- 
 sints tegen de Præceptor Bernard Wilberts voornemens is te 
 entameren, waarteneemen, daar in alle termijnen regtens 
 te respicieren, sententie te aanhooren, de voordelige ter 
 executie teleggen en voorts generaliter alles te doen en te 
 laeten geschieden, hetgeen de Geconstutueerdens sullen nodig 
 oordelen en de noodruft der saake mogt vereijschen en de 
 Vrouwe Constituente, selfs præsent zijnde, soude kunnen, 
 mogen of moeten doen, ofschoon tot het een of ander een 
 nader of ampelder volmagt gerequireert wierde, deselve 
 houdende als in desen geinsereert  waere, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum den 1. Nov. 
 1759. 
 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Peter 
 Hessen, nomine uxoris Maria Smeink, en Lucas Koldewijn 
 en Oldert Olders als Voogden van Jansje en Geertruij Olofs, 
 onmundige Kinderen van wijlen Olof Jansen en voorñ. Maria 
 Smeink, ende verklaarden in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken 
 kragt deses Mr. Hendrik Johan Ardesch, Advocaat voor desen 
 Stadtgerigte, ten eijnde om sodane procedure als de Com- 
 paranten in cas van spolie, ofte andersints, tegens Bastiaan 
 Olofsen wegens het houden van losse glasraamten en aan 
 stukken slaan van haar schutting daartegen, voornemens 
 zijn te entameren, daar toe alle termijnen regtens te respi- 
 cieren, sententien te aanhooren en de voordelige ter exe- 
 cutie te leggen, voorts generaliter alles te doen en te  
   lae 
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 laeten geschieden ’t geen de noodruft der saake ver- 
 eijsen en de Comparanten, selfs præsent zijnde, soude 
 kunnen, mogen of moeten doen, met magt van sub- 
 stitutie, belofte van ratihabitie en indemiteijt, 
 alles onder verband en submissie als na regten.   Actum 
 d. 5. Novemb. 1759. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen Hendrik Priester en Rende Peters voor het erf en sterf- 
 huijs van Elbert Hendriksen en Maritjen Beerts in  
 leven Echteldn., des beloofden Evert Elbertsen,  Willem 
 Volkers, in huijwlijk hebbende Hendrije Elberts, Beert 
 Elbertsen en Hendrik Elbertsen, samentlijke Kinde- 
 ren en Erfgenamen van voorsr.  Echteluijdn. , gemelte 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Har- 
 derwijk d. 19 Novemb. 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen 
 compareerden Jan Gerretsen en Marietjen Dirks 
 Echteldn., woonende in den Ampte van Nijkerk, Buur- 
 schap Appelt, de Vrouw soo veel nodig geassisteert 
 met den Secretaris Van de Graaff, beijde gesont van 
 lighaam, haar verstand ende memorie volkomen 
 magtig, verklaarden uijt overdenking des doods, met 
 een suijvere genegenheijt, sonder inductie of per- 
 suasie voor ijmand, malkanderen en den een den 
 anderen, doende sulks reciproce kragt deses, het vrugt- 
 gebruijk der gerede en ongerede goederen, actien en 
 crediten, soo als een ijder sal koomen natelaten, te 
 legateren en te bemaken sijn of haar leven lang, 
 deselve na tugtregten te gebruijken, sonder bespie- 
 ring of tegenseggen van ijmand; verklarende dat 
 dit haar laatste en uijterste wille is, begerende deese 
 bij forme van testament, legaat of andere betere 
 naa doode der langstlevende stiptelijk bij des eerst 
 stervenens Erfgenamen sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en besegult 
 binnen Harderwijk d. 20. Vov. 1759.  was nevens twee 
 cachetten in swart lak getekent   H. van Westervelt. 
 H.C. van de Graaff. 
 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 den Heer Jacob Gordon, Collonel van een Regiment 
 Schotten ten dienste van den Staat der Vereenigde Ne- 
 derlanden en Vrouwe J.M. Heijdentrijk Egtelieden, de 
 Vrouw in deese geassisteert met haren Eheman 
 als haar verkoren Momber, en hebben verklaart in de 
 beste en bestendigste forme van regten te constitu- 
 eren en volmagt te maaken haarlieder Schoonsoon 
 de Heer Bernard Johan Rasch, der beijden regten 
 Doctor, om namens de Comparanten al sulke penningen 
   van 
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 van vier verscheijde capitalen, die sij Egtelieden tot laste 
 van den boedel, of nu d’ Erfgenamen, van wijlen Mevrouw de 
 Douairière de Raab hebben en door die Erfgenamen aan de 
 Comparanten zijn opgeseijt, als een capitaal groot duijsent 
 gulden, staande ten behoeve van Domine A.B. Smits en 
 sijn Huijsvrouw Judith Debits, sal vervallen den 17 Maart 
 en aan de Comparanten volgens magescheit de dato den 17 
 Januar 1754 toebedeelt en gevestigt in een weijde De Kaijle 
 genaamt in de Heerlijkheijt Didam, buurschap Greffelkemp 
 geleegen, een capitaal groot ses hondert guldens, staande 
 ten behoeve van de Weduwe van Domine A.B. Smits 
 en gevestigt in een weijde, de Goltsmits Weijde, meede in 
 de Heerlijkheijt Didam, buurschap Greffelkemp gelegen 
 en aan de Comparanten volgens bovengemelte magescheijt 
 toebedeelt, den 15. Oct. 1759 vervallen, dan nog twee 
 verscheijde capitalen, saamen groot veertien hondert gulden, 
 staande ten behoeve van de Comparante, gevestigt in het 
 erve en goed, De Linde genaamt, met sijn onderhorige bouw 
 en weijde landen, meede binnen de Heerlijkheijt Didam, buur- 
 schap Greffelkemp gelegen, vervallen den 14. Februar. 1759, 
 met de rente van dien, die bovengemelte penñ. te ontfangen, 
 daar voor te quiteren, verders voor de Gerigte van de Heerlijk- 
 heijt Didam te compareren en te versoeken dat het capi- 
 taal dat ontfangen sal zijn, ten prothocolle mag ge- 
 roijeert en gecasseert werden, dat, voor soo verre de Compa- 
 ranten aangaat, geen verder actie, prætensie of eenig regt 
 tot en aan dat verband komt te reserveren of te behouden, 
 en voorts bij ’t passeren deeser verklaring te doen en te ob- 
 serveren het geen nae coustume locaal sal werden ver- 
 eijst en de Comparanten, selve present  zijnde, soude 
 kunnen, mogen of moeten doen, schoon tot het een of ander 
 een nader dan deese volmagt mogt werden gerequireert, die 
 sij Comparanten bij deese voor geinsereert wilden gehouden 
 hebben, alles met magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie, indemnisatie en verdere clausulen na regten 
 gebruijkelijk.   Actum Hardereijk d. 21 Nov. 1759. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
 en verklaarden mits desen geconstitueert te hebben en vol- 
 mag te maken, sulks doende kragt deses, Haar EelEd. Swa- 
 ger Mr. Willem Wicherts, Oud Burgermeester der Stad Wage- 
 ningen, om uijt de naam en van wegens de Constituanten 
 haar saaken te verrigten en waarteneemen en alle haare 
 goederen, soo die met de Constituanten en Haar WedEd. Swa- 
 ger de Heer Johan Sntonij Heidentrijk nog in ’t gemeen 
 zijn, als ook die de Comparanten alleen en in ’t geheel 
 zijn toebehorende, te administreren, als ook die, of eenige 
 van dien, soo ’t den Geconstitueerden met ’t interest van 
 de Comparanten mogte oordelen overeen te koomen, te ver- 
 kopen en die na coustume locaal te transporteren, 
   te 
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 te verhuuren en te verpagten, penningen te ontfangen 
 en daar voor te quiteren, goederen aantekopen, capitalen 
 te denuncieren ende opteseggen, wijders om der Compa- 
 ranten Debiteuren ter betalinge derselver agter wesen 
 aan te spreken en de onwillige daar toe met 
 middelen van regten te constringeren, alle termijnen 
 regtens t’ observeren ende waarteneemen tot de 
 sententie toe, alle voordelige decreten en senten- 
 tien ter executie te leggen, en verders generalijk 
 in alle gevallen te doen ende te verrigten, het 
 geene de noodruft der saken sal koomen te vereijsen 
 en de Comparanten, selfs præsent zijnde, soude kunnen 
 of mogen doen, schoon daartoe nader en speciaalder 
 volmagt als in deesen vereist wierde, die hiermede 
 gegeven word, cum potestate substituendi  u num 
 vel plures, clausulis ratihabitionis et indemnita- 
 tis aliisque de jure necessariis atque consuctis. 
 Actum Harderwijk d. 21 Nov. 1759. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen en 
 Overweesmeesteren compareerde Geurt Jacobsen Wedu- 
 wenaar van Jannetje Sijmons ter eenre, en Jacob 
 Geurtsen, voor sig en sig meede sterk makende en de 
 rato caverende voor sijn Suster Aaltjen Geurts, beijde 
 meerderjarige Kinderen van gem. Geurt Jacobsen 
 en Jannetje Sijmons, ter andere zijde, dewelke 
 verklaarden, vermits den eersten Comparant voorne- 
 mens was sig te verandersaten, wegens der Kinderen 
 Moeders versterf te hebben geaccordeert en sulks op vol- 
 gende wijse. Dat den eersten Comparant aan de tweede 
 Comparant en sijn Suster voor ’s Moeders versterf bewijst 
 en mitsdien kragt deses cedeert en transporteert het 
 Huijs in den Oosterwijk bij hem selfs bewoont werdende, 
 waar tegen den selven wederom sal hebben en behouden 
 alle de overige goederen, soo en als den boedel thans 
 bevonden werd, met alle sijn lasten en lusten in- en 
 uijtschulden, sonder dat de Kinderen voorsr. tot het be- 
 talen van eenige boedelschulden gehouden sullen zijn, 
 alles met dese conditie, dat den eersten Comparant het 
 bovengem. huijs sijn leven lang tegen betaling der 
 jaarlijkse lasten en nodige reparatie sal mogen be- 
 wonen en gebruijken, waar mede parthijen van elkan- 
 deren zijn gescheiden, bekennende den tweeden Comparant 
 pro se en mede namens sijn Suster in voegen voorsr. 
 van haar Moeders goed voldaan te zijn, alles onder verband 
 en submissie als na regten. 
 T’ oirkonde is dese bij Schepenen en Overweesmeesteren 
 getekent op d. 27 Nov. 1759. 
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 Voor W.J. Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerden Fennetje Sluijks en Hendrikje Sluijks, en verklaar- 
 den in eenen vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren, aan 
 Peter Pater en Neeltje Hendriks Echteldn. ende haar Erven, 
 een Hoff, gelegen in de oude Touwbaan aan de Nijptang 
 naast de Hoff van Hendrik Honders ter eenre en den Hoff 
 van Cornelis van der Veen ter andere sijde, ende sulks voor 
 een somma van een hondert en vijf en twintig gulden, 
 daar van de Comparanten bekenden voldaan te zijn, belo- 
 vende over sulks voorsr. Hoff, op een ordinaris verponding 
 van achtthien stuijvers en agt penningen, te wagten 
 en wahren commervrij en alle voorpligt (de verpon- 
 ding over den jaare ordinar. 1758 incluis) daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
 na regten en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 29. Nov. 1759. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerden 
 de Heer Herman Jacob van Erklens, Oud Burgermeester der 
 Stad Elburg en Overpander op Veluwen en Vrouwe Agnis 
 Elisabeth Schrassert Eheldn., welke bekenden voor haar 
 en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop d. 25 Sept. 
 1759 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Thijs Jansen en Gerretje Mulders Echteldn. 
 en haare Erven, een hof gelegen buijten dese Stad op de 
 hoek van de Knijptang naast Kooperen hof, en bij Coenraad 
 Rampen gebruijkt geweest, doende in ordinaris verponding 
 1-11-:, voor een summa van hondert en twaalf gulden vrij- 
 geld, daar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
 zijn, des beloofden zij voorsr. Hof te wagten en wharen kom- 
 mervrij en allen voorpligt, tot de verponding 1758 incluijs, 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.    Actum d. 3. Decemb. 1759. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Wolff Schepenen compareerden 
 Thijs Jansen en Gerretje Mulders Echteldn., welke be- 
 kenden voor haar en haar Erven in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft op d. 26 Novemb. laastleden, 
 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Frans Mulder en Lubbertje Wijnen Echteldn. en haar 
 Erven, een Hofje gelegen buijten de Groote Poort aan den 
 Haven, naast den Hof van Jannetje Coobus, soo als 
 bij Verkoperen is gebruijkt, doende in verponding seven stuijvs. 
 4 penñ., voor een summa van vijftig gulden vrijgeld, 
 waar van Comparanten bekenden voldaan te zijn, des beloofden 
 sij voorsr. Hofje te wagten en wharen kommervrij als erf- 
 koop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 3. Decemb. 1759. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvank regt is, Hendrik Timmer 
 en Andreas Stolte voor ’t erf en sterfhuijs van 
 Vrouwe Bernardina Christina Heillerzig, der be- 
 loofde haar Eheman, onsen meeden Raads Vrind de 
 Heer Bernard Willem Pannekoek, volgens Huijw- 
 lijks voorwaarde als Tugtenaar van sijn overle- 
 den Vrouw, voorsr. Burgen te vrijen als na tugtregten 
 verpligt is.   Actum d. 29 Novemb. 1759. 
                                         Registr. 10. Dec. 1759. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is, Peter Claasen 
 en Cornelis de Hes voor het erfhuijs van Maria 
 Cloeks, des beloofden Jan Claasen de Wilde, Eheman 
 van Hendrikje Havercamp, Hendrik de Hes, in huijw- 
 lijk hebbende Teuntje Kloeks, Erfgenamen, volgens testa- 
 mentaire dispositie, op d. 2. Augus. 1758 voor Schepenen 
 deser Stad gepasseert, van wijlen voorsr. Matia Kloeks, 
 gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum 
 d. 11. Decemb. 1759. 
 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compa- 
 reerde de Heer Hendrik Boonen, Oud Burgermeester 
 deser Stad, welke verklaarde in en vermits dese te 
 consenteren, approberen en volkomen genoegen te neemen 
 in soodaene Huijwlijk, als sijn Soon Abraham Bredius 
 Boonen, Predikant binnen de Stad Hattem, in Ehe- 
 stant verwekt bij wijlen Vrouwe Adriana Bredius, 
 voornemens is integaan met sekere Juffer, genaamt 
 Zara Maria Dufart, binnen de Stad Amsterdam 
  woonagtig, mogende lijden dat voorsr. Huijwlijk naa 
 Kerkenorde werde ingesegent en voltrokken, sullende 
 deese ter plaatse daar het van noden sal zijn, bij 
 Heeren Commissarissen van Huijwlijksaken en Bedienaren 
 des Goddelijken woords aangemerkt werden als een vol- 
 koomen vaderlijk consent, en van deselve kragt en 
 waarde sullen gelieven t’ houden en respecteren, als 
 of den Comparant selve daar tegenswoordig was, alles 
 ten effecte als na regten.   Actum d. 20 Decemb. 1759. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Gerrit Jacobsen en Geurtje Jacobsen, volle Suster en 
 Broeder, beijde ongehuwt en van  hooge jaaren, gesond 
 van lighaam, gaande en staande en haar verstand 
 en memorie ten vollen magtig, in overweging ge- 
 nomen hebbende de sekerheijt des doods, verklaarden  
 uijt onderlinge liefde en toegenegenheijt malkande- 
 ren en den een den anderen te legateren en bemaken 
   den 
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 den volkomen eijgendom van haarlieder gerede en ongerede 
 goederen, actien en crediten, geene uijtgesondert, soo als 
 de eerst stervende sal koomen natelaeten, met uijt- 
 sluijting van haar Broeder Geurt Jacobsen en haar 
 twee Susters Jacobje en Lijsbet Jacobsen, soo egter, dat 
 bijaldien Gerrit Jacobsen de eerste kwam te overlijden, 
 als dan sijn klederen, goud, sijlver en alles tot sijn lijf ge- 
 horende, door Geurtje Jacobsen aan sijn Broeder Geurt  
 Jacobsen en Swager Heijmen Michelsen t’ saam sal werden 
 overgegeven, van ’s gelijke ook, als Geurtje Jacobsen 
 eerst kwam te sterven, haar lijfsbehoor, niets uitge- 
 sondert, door haar voorsr. Broeder Gerret Jacobsen aan haar 
 twee voorñ. Susters sal werden overgegeven om egalijk te 
 verdeijlen; soo de langstlevende van haar beijde komt 
 te sterven sal den boedel, soo en in voegen deselve be- 
 vonden werde, vererven en versterven op haar naast be- 
 staande Vrienden, als dan in leven zijnde in gelijke deelen; 
 kunnende de langstlevende met den boedel doen en handelen 
 na welgevallen, ’t gerede en ongerede verkopen en verali- 
 eneren soo als sal goedvinden, sonder ijmand der naaste 
 Vrienden daar rekenschap van behoeven te geven; soo 
 ijmand derselver van de langstlevende wilde inventaris 
 vorderen, sal naa doode des langstlevende van sijn of haar 
 erfportie versteken wesen. Begerende dat deese als haar 
 laatste en uijterste wille in forme van testament, 
 legaat, codicil of andere beetere naa doode van haar 
   beiden respective stiptelijk mag werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult  binnen 
 Harderwijk, den 20 Decemb. 1759.  was nevens twee cachetten 
 in swart lak getekent  Francois Oosterbaan.  D. Boonen. 
 
 
 Voor Oosterbaan, loco W.J. van Westervelt , en De Wolff 
 Schepenen en Overweesmeesteren, compareerden Wijnik 
 Stevensen van Dasselaar en Caatje Franken Echteldn. (de 
 Vrouw tutore marito) en bekenden voor sig en haar Erven 
 schuldig te wesen aan wijlen sijn Susters Aaltje Stevens 
 van Dasselaar Kinderen, bij wijlen Cornelis Hendriksen 
 ehelijk geprocreëert, met naame Steven, Hendrik en Mechtelt 
 Cornelissen Fooijman, wegens agterstedige huijshuijr sedert 
 Meij 1753 tot en met Meij 1760, jaarlijks 50 guld. per rest van 
 meerdere  …………----------------------------.  f. 212-14-10 
 dan nog wegens opgebeurde penñ. en inpro- 
 prios usus geconverteert ………………………………-         80-  : -   : 
          t’ saam bedragende ……………………………….    f.  292-14-10 
 
 welke twee hondert twee en negentig gulden veerthien 
 stuijvers en thien penñ. de eerste Comparant in qualiteijt 
 als Voogd van sijn voorsr.  Susters Kinderen bij het doen van 
 rekening den 15. deser verpligt ware geweest als ontfangen 
   in 
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 in te brengen, des hier voor beloofden jaarlijks, met  
 heden te beginnen, voor rente te sullen betalen drie 
 gulden van ijder hondert en daar in te sullen continueren 
 tot de finale aflosse toe, die alle jaar op den ver- 
 schijndag in ’t geheel of bij paajen, tot Comparanten 
 haar keur, sal kunnen geschieden. Tot securiteijt van 
 voorsr. capitaal, rente en onverhoopte kosten verbonden 
 Comparanten haar personen en goederen, in specie 
 meede soodaene salaris, als de eerste Comparant in 
 qualiteijt als Muntgesel op de Munt van tijd tot tijd 
 te ontfangen heeft, en na behoorlijke informatie 
 van verwillekeurings regten, haar gerede goederen, geen 
 uijtgesondert, mits dese verwillekeurende, tot aan ke- 
 ring en parate executie, met renunciatie van alle 
 contrarierende exceptien, in specie van ongetelden gel- 
 de.  Actum Harderwijk den 27 Decemb. 1759.  
 
  

Relectum et Recognitum 
d. 11. Januar. 1760 

 
 

1760 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Scheepenen, bij 
 ondertekening deser verklaart onse meede Raads Vrienden 
 de Heeren W.J. van Westervelt en Mr. R.C.W. de Wolff 
 als Overweesmeesteren, speciaal bij de Heeren van 
 de Magistraat geauthoriseert, representerende Frank 
 van Asselt, Alumnus van voorsr. Godshuijs, voor ¼ eijge- 
 naar van het huijs hier onder benoemt, als meede compa- 
 reerden voor ons, ondergesr. Schepenen, Berent Gijsbertsen 
 en Frankje van Asselt Echteldn. voor ¼ part meede 
 eijgenaresse van voorsr. huijs, welke bekenden ijder haar 
 voorseide aandeel in vollen eijgendom te transporteren 
 en overtegeven aan Antonij van Asselt en Dirkje Da- 
 vids Echteldn. en haar Erven, seker huijs met sijn ap en 
 dependentie, staande binnen dese Stad in de Wullewe- 
 vers Straat tussen de huijsen van Peter van Asselt 
 en Bernhardus Evertsen, daar geseide Antonij van Asselt 
 de helft in competeert en thans bij Dijonijs van Lennep 
 bewoont word, hebbende daar voor een recognitie betaalt 
 van drie ducaten, bekennende de laatste Comparanten 
 daar van voldaan te zijn, belovende voorsr. Comparanten  
 ijder haar aandeel te wagten en te wharen als efkoop 
 regt is.    Actum d. 9 Januar 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Gijsje Zillen, Wede. Boedelhoudersche en Tugtersche van 
 Evert Stalten Zaelr., Arent van Asselt als Volmagtiger 
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 van Willem Jacobsen en Lutje Everts Echteldn., ingevolge 
 volmagt voor den Scholtis van Epe gepasseert in dato d. 14 Meij 
 1759, bij ons gelesen, sulks behelsende, als meede naamens Aalt- 
 je Everts, volgens authorisatie van de WelEdele en Achtbare 
 Heeren van de Magistraat deser Stad de dato d. 11 Januar. 
 1760, Reijer Evertsen en Lubbertje Peters Echteldn., Gerret Clae- 
 sen en Lubbertje Everts Echtel., Evert Gosensen en Hendrik 
 Priester als Voogden van de onmundige Willemtje Everts, 
 welke, een ijder in sijn qualiteijt, bekenden in een vasten en  
 stedigen erfkoop tehebben verkogt, gecedeert en getrans- 
 porteert, doende sulks kragte deses, aan Reijnier Reijniersen 
 en Cornelia van Dulmen Echteldn. een halve camp saaij- 
 land aan de Hooge Sijpel gelegen, St. Jurrien genaamt, 
 naast die van den Heer Persoon en die van de Wede. Poel, zijnde 
 beswaart met een ordinaire jaarlijkse verponding van twee 
 gulden vier stuijvs. en ses penñ., voor een summa van vijf 
 hondert negen en seventig guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk vrijgeld, 
 van welke coopspenningen Comparanten, een ijder in sijn quali- 
 teijt, bekenden ten vollen voldaan te zijn, belovende ’t selve 
 land te wagten ende te waahren commervrij en allen voor- 
 pligt, als van verponding ordinair 1757 zijnde ordinair 2-4-6, 
 daar van aftedoen als erfkoopsregt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum d. 14 Januar. 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de boven gemelte Compa- 
 ranten, dewelke bekenden, een ijder in sijn qialiteit, in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, gecedeert en getranspor- 
 teert, doende sulks kragte deses, aan Eijbert Gerretsen en Dirkje 
 Neujen Echteldn. voor haar en haar Erven, een camp lands aan 
 Oostend gelegen naast die van den Heer Burgermr. De Meester 
 en die van Hendrik Elbertsen, zijnde beswaart met een ordinaire 
 jaarlijke verponding van twee guld. twee stuijvs. en agt penñ., voor 
 een summa van een hondert seven en veertig guldens ad. 20 stuijvs. 
 ’t stuk vrijgeld, van welke koopspenningen Comparanten, een 
 ijder in sijn qualiteijt, bekenden ten vollen voldaan te zijn, belo- 
 vende ’t selve land te wagten ende te wharen commervrij 
 en allen voorpligt, als van verponding ordinar. 1757, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.   Actum d. 14 Januar. 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de laastgemelte Compa- 
 ranten, dewelke bekenden, een ijder in sijn qualiteijt, in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert, 
 doende sulks kragte deses, aan Jan Umgroeve en Hendrikje Jans 
 Echteldn., een schuurtje staande in de Vullerstraat naast de 
 behuijsing van Aart Dwars en die van Jan Umgroeve, zijnde 
 beswaart met een ordinaire jaarlijkse verponding van twee guld. 
 twee stuijvers en agt penñ., voor een summa van een hondert 
 guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk vrijgeld, van welke kooppenñ. 
 Comparanten, een ijder in sijn qualiteit, bekenden ten vollen voldaan 
   te 
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Voor deselve Schepenen te zijn, belovende het selve parceel te wagten en wharen 
hebben deselve Comparanten commervrij en allen voorpligt daar van aftedoen, als van ver- 
eod. die getransporteert ponding ordinaris 1757, als erfhuijsregt is, onder verband en 
aan Cornelia de Wit submissie als na regten.   Actum d. 14 Januar. 1760. 
Wede. van Jacob Mommen 
een huijs in de Schoema- 
kerstraat. 
Siet het transp. fº.168vs. Voor deselve Schepenen compareerde Wijmtje Hendriks Wede. 
et.169 Reg. d. 5 Sept. 1760. en Boedelhoudersche van haar Man Frerik Hendriksen Zalr. 
 ter eenre en haar Soon Hendrik Freriksen ter andere sijde, 
 hoe dat sij eerste Comparante verklaarde tot hooge jaaren 
 te zijn gekoomen en haar twee Dogters overlang door een 
 Huijwlijk haar dienst en onderstant in den huijshouding 
 hadden verlaeten, en sij alsoo buijten hulp van haar ge- 
 melte Soon haar visschereij onmogelijk kunnen aan de 
 hand gehouden hebben, maar deselve overlang hadde moe- 
 ten verlaten, en als dan in een slegten staat soude zijn 
 blijven sitten, het geene sij door den ijver van haar Soon 
 te boven is gekoomen, om hem daar voor ook altijd een 
 jaarlijksen knegtenloon belooft, dog noojt gegeven heeft, 
 en sij Comparante alnu verklaarde, sonder haare andere 
 Kinderen eenig nadeel toe te brengen, met haar Soon den 
 tweden Comparant te zijn overeengekoomen en gecontracteert 
 te hebben, dat haar Soon Hendrik Freriksen tot nu toe 
 geen knegtenloon sal hebben te vorderen of van haar 
 eerste Comparant of van haar Dogters vervolgens ijts daar 
 voor sal hebben te eijssen, maar al het werk tot de 
 vissereij behorende getrouw, als tot nu toe gedaan heeft, 
 sonder loon sal doen en waarnemen, alsmede dat hij 
 Hendrik Freriksen na het overlijden van de eerste Comparante 
 niet sal hebben te vorderen soodane twee hondert en 
 vijftig guldens, welke de eerste Comparante haar Dogter 
 Niesje Freriksen voor haar Vaders versterf tot aankoop 
 van een Huijs gegeven heeft, maar daarenboven tegelijk na 
 haar overlijden aan haar andere Dogter Gijsje Freriksen mede 
 sal uijtkeren soodaene twee hondert en vijftig gulden, als 
 haar Dogter Niesje Freriksen thans genoten heeft, welke 
 betaling jaarlijks met vijftig gulden sal kunnen geschie- 
 den, of in meerdere summa, soo als ’t hem best sal conve- 
 nieren. 
 Waartegens den tweden Comparant Hendrik Freriksen na 
 haar dood in voegen voorsr. sal hebben en in eijgendom behou- 
 den, het huijs thans bij de eerste Comparante bewoont 
 werdende, staande op de Vischmarkt naast het huijs van 
 Andries Rijkessen Apeldorn en de schuur van S. Bunsker- 
 ken, alsmede de gansche vissereij, soo schuijten als fuij- 
 ken met alle aankleven van dien, niets uijtgesondert, 
 soo als deselve aldan samen sullen bevonden werden, sullende 
 de overige goederen, soo van linnen, wullen, geld en wat 
 verder in den boedel mogt bevonden werden, of nog te goede 
 mogte zijn, te saamen bij haar twee Dogters en hem tweede 
 Comparant Hendrik Freriksen egaal verdeilt worden, mits 
 de schulden en de begrafeniskosten uijt deselve te betalen,    
   dog  



301 
 

 
ORAH-153  1760 fol.152 
 
 dog soo het mogte gebeuren, dat den tweden Comparant sig in 
 een Huijwlijk mogte begeven, en sij eerste Comparante met hem 
 of desselfs Vrouw in geen goed verstand of vriendschap konde 
 leven, en alsoo genoodsaakt wierde bij een ander te gaan inwoo- 
 nen, dat sij Comparanten alsdan te saamen de winsten van de 
 vissereij in redelijkheid tot beijder onderstant sullen verdeijlen 
 en genieten tot doode van eerste Comarante toe, als wanneer 
 den eijgendom van bovengemelte Huijs en Visschereij aan den 
 tweeden Comparant terstond sal overgaan en ook niets meer 
 sal hebben te vorderen. 
 Welck accoord de tweede Comparant Hendrik Freriksen mede 
 verklaarde te accepteren, accorderen en te sullen nakomen 
 en aan den inhout, soo veel hem aangaat, te sullen voldoen, 
 en dit accoord alsoo ten wedersijden ter goeder trouwe voor ge- 
 slooten houdende, onder verband van Comparanten personen 
 en goederen en submissie als na regten.   Actum d. 14. Januar. 
 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en W.J. van Westervelt Schepenen compareerde 
 Nijsje Moojen Weduwe Huijsman, geassisteert als regten, 
 en verklaarde te constitueren en magtig te maken haar 
 Dogter Anna Geertruijd Huijsman, om alle haare saaken 
 en affaires waartenemen, landereijen, huijsen en erven te 
 verhuijren, huurcedulen te formeren en ondertekenen, pen- 
 ningen te ontfangen, daar voor te quiteren, houtgewassen 
 te verkopen, saadgewassen optebeuren en daar voor te quite- 
 ren, haar saken in en buijten het Gerigt te administreren, 
 caveren, transigeren en generalijk alles te doen, wat een 
 goede administratrice schuldig is, daartegens behoorlijke 
 rekening en verandwoordig te doen en, ingeval een nader vol- 
 magt tot dit of dat gerequireert wierde, hiervoor geinse- 
 reert wil gehouden hebben, alles met magt van substi- 
 tutie, belofte van ratihabtie en indemniteijt als na regten. 
  
 Deselve Comparante verklaarde mits deesen, opdat een quasi 
 erfmagescheijt tussen haar Soon Jan C. Huijsman en haar 
 voorsr. Dogter A.G. Huijsman, op sekere tijd wegens haare 
 goederen onderling is opgerigt, edog niet behoorlijk gededingt 
 en geslooten, haar Dogter in deese administratie niet 
 soude hinderlijk wesen, heeft sij bij overdenking van derselver 
 onbillikheijt en onredelijkheijt hetselve geannuleert 
 en vernietigt, gelijk sij Comparante doet in en vermits dese, 
 niet willende dat het na haar dood tussen haare respec- 
 tive Kinderen voorsr. het effect van een erfmagescheijt van 
 een ouderlijken boedel sal sorteren, maar op nieuws, in tegen- 
 woordigheijt van Dedingsluijden de verdeiling geschiede, 
 kunnende alsdan een ijder sijn pretensie inbrengen 
 om met elkanderen vereffent te worden.   Actum d. 18. 
 Januar. 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Derk 
 Claver, welke bekende voor sig en sijne Erven te hebben ver- 
 koft en over sulks te cederen en transporteren aan Gerret 
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 Roest en Grietje Berents Echteld. een Hof, gelegen buijten 
 de Groote Poort aan de Hierderweg tussen de hoven van Ger- 
 ret Beek en Frans Ebbink, aan Comparant in vollen eij- 
 gendom toebehorende, volgens seekere acte van scheijding 
 voor Dedingsluijden tussen hem en sijn Vrouw Gerretje Alberts 
 in dato den 6. Octob. 1759 opgerigt, aan ons vertoont en geble- 
 ken sulks te behelsen, doende gemelte Hof in ordinaris 
 verponding :-7-4, sulks voor een summa van hondert seven 
 en twintig gulden en thien stuijvers vrijgeld, daar van Com- 
 parant bekende voldaan te wesen, des beloofde de voorsr. Hof 
 te wagten en wharen kommervrij en allen voorpligt, tot 
 de ordinaris verponding 1758 incluijs, aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten.  Actum 
 d. 28. Januar. 1760. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen compareerden 
 Evert Albertsen van Nunspeet en Jannetje Cornelis 
 Echteldn., dewelke verklaarden en bekenden aan Andries 
 van Asselt, Chirurgijn, ende sijne Erven opregt en deugde- 
 lijk schuldig te zijn eene summa van drie hondert 
 Caroli guldens ad 20 stuijvers het stuk, procederende 
 wegens geleende en aan haar verstrekte penningen, 
 daar van de Comparanten jaarlijks beloven te betalen een 
 interesse van vier per centum, ende sulks tot de finale af- 
 losse, dewelke alle jaar op den verschijndag, waar van heden 
 over een jaar de eerste zijn sal, sal kunnen, mogen en moeten 
 geschieden, mits de opsage een vierdeel jaars bevorens geschiede. 
 Tot securiteijt van welk capitaal, rente en onverhooptelijk 
 aan te wendene kosten, mitsgaders van sodaene penñ. als sij 
 Comparanten in het vervolg van den Rentheffer meerder onder 
 haar hand mogten negotieren, hetwelk dan sal gehouden 
 werden als off in deese geinsereert waere, zij Comparanten 
 met haere vrije wille verbonden en bij parate executie 
 en aankeringe verwillekeurt hebben, na volkomene infor- 
 matie van verwillekeurings regt, doende sulks mits deese, 
 alle haare gerede goederen, soo die sij reets hebben off 
 naemaals nog verkrijgen off van Ouders of Vrienden aan- 
 erven mogten, niets uijtgesondert en waar ter plaatse 
 deselve ook souden mogen wesen, ten eijde om daar aan 
 alle kosten, hinder en schade sonder forme van proces 
 te kunnen verhaelen, met renunciatie van alle excep- 
 tien, dese eenigsints contrarierende, in specie die 
 van ongetelden gelde.    Actum d. 31. Januar. 1760. 
 
 
 Voor De Meester van Van Holthe Schepenen compareerde 
 Evert Gerretsen Menno, alhier woonagtig, welke bekende 
 te constitueren en magtig te maken, sulks doende kragte 
 deses, de Heer Mr. Hercules de Vries, Schepen der Stad Hoorn, 
 om naamens de Comparant te verschijnen voor de Heeren van de 
 Magistraat der Stad Hoorn of waar sulks verder gehoort, al- 
 daar te vertonen en overtegeven soodaene papieren en bewijsen 
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 als tot verificatie nodig bevonden worden om aan te toonen, 
 dat de Comparant meede de naaste Erfgenaam ab intestato is 
 van Zal. Evertje Menno, in leven getrouwt aan de Heer Jo- 
 hannes Cajetanus Thadens Fernant, in leven Predikant op Ba- 
 tavia, die saak in regten te vervolgen en tot den eijnde toe 
 voldingen, daar en waar sulks gehoort als sijn eijgen waartene- 
 men, even als de Comparant selve present zijnde tot maintien 
 van sijn regt soude kunnen, mogen of moeten doen, met belofte 
 van ratihabitie en indemnisatie, ook met magt van substi- 
 tutie, alles ten effecte als na regten; sullende daarenboven 
 den Heer Geconstitueerde verpligt weesen van een en ander 
 opening, bewijs, rekening en reliqua te doen. 
 Deesen Heer Geconstitueerde daar benevens nog magtigende 
 om van Claas Ketel, woonagtig tot Hoorn, welke door dese 
 Comparant d. 11 Maart 1756 voor de Heeren van de Magistraat 
 deser Stad ten eijnde voorsr. gevolmagtigt is, aftevorderen, ’t zij 
 in of buijten regten, soo als de Heer Geconstitueerde sal 
 goedvinden, opening en bescheijt van ’t gunt door geseide Claas 
 Ketel is verrigt, daarenboven van denselven te eijsschen sooda- 
 ne acte van volmagt, als den Comparant op dato voorsr. op sijn 
 persoon gepasseert heeft, mitsgaders alle chartres en papieren, 
 in specie de acte van consanguiniteit gepasseert als voornt., 
 welke gemelte Claas Ketel naamens de Comparant onder sig 
 heeft, hem bij eenige verweijgering of ongegrond delaij door 
 middelen regtens te constringeren en daaromtrent alles te 
 verrigten ’t geen den Comparant selve soude kunnen doen, hem 
 daartegens gevende behoorlijk recepis, mede onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, met de magt van substitutie, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum d. 12. Febr. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en Boonen compareerde onsen meeden Raads Vrind 
 den Heer Mr. Francois Oosterbaan, gecostitueerde Volmagtiger 
 ad hunc actum door Vrouwe Maria ten Nuil, Wede. en Boedel- 
 houderse van wijlen den Heer Bernhard Dapper, in leven lid van 
 de gesworen Gemeente der Stad Deventer, geassisteert met 
 den Heer en Mr. Johan Dapper, lid der geswooren Gemeente aldaar, 
 als Momber, ende den Heer Johan Dapper Med. Doct., Burgermeester 
 en Cameraar der Stad Deventer, vermogens acte voor de Heeren 
 Burgermeesteren, Schepenen ende Raad van welgemelte Stad op 
 d.8 Januar 1760 gepasseert, aan ons vertoont en gesien sulks 
 te behelsen, dewelke verklaarde in sijn vooraangetogen 
 qualiteijt mits dese te cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van onsen meeden Raads Vrind den Heer 
 Berhard Willem Pannekoek, een camp saijland, genaamt 
 den Sevenakker, gelegen voor de Stad in den Enck tussen 
 de campen van den Heer Oud Burgermr. Van Westervelt ter  
 eenre en die van Albert Willemsen ter andere sijde, 
 met het eijken akkermaalshout, soo en in dier voegen 
 als deselve bij des Comparants Principalen tot hier toe 
 is beseten geweest, doende in ordinaris verponding 9-6-6, 
 sulks voor een summa van drie hondert Caroli guldens, de 
 kosten half en half, waar van den Comparant naamens 
   sijn 
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 sijn Constituanten bekende voldaan en betaalt te zijn, des 
 beloofde Comparant præd. qual. voorsr. land te wagten en 
 wharen commervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1759 incluijs, sullende daartegens de pagt, aanstaande 
 Petri beginnende te loopen, bij Koper geprofiteert wor- 
 den als erfkoop regt is, onder verband van sijn Constituanten 
 haare personen en goederen ten bedwang en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk 13. Febr. 1760. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compa- 
 reerde Pelgrom Derk Wolfsen en verklaarde in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en vol- 
 magtig te maken, sulks doende kragt ende mits desen, 
 Mr. Fredrik Hendrik van Berck, Advocaat voor den 
 Hove Provinciael van Gelderland, om naamens hem 
 Comparant tot bekominge van alsodaene prætensien 
 als denselven tot laste van wijlen den Hoog Welgeboren 
 F.H. van Dedem en desselfs nagelaten Weduwe en 
 Boedelhoudersche is hebbende, met al soodaene Credi- 
 teuren, als den Geconstitueerden mede volmagtig 
 mogten gemaakt hebben ofte nog sullen volmagtig ma- 
 ken, te procederen, alle nodige middelen van regten 
 te emploijeren ofte affectatie te maken op alle soo- 
 daene gereede en ongereede goederen, actien en crediten, 
 als aan wijlen den Hoogwelgeb. Fredrik Hendrik van 
 Dedem en desselfs nagelaten Weduwe en Boedelhouder- 
 sche N.N. van Zuijlen van Nijevelt buiten desen 
 Furtstendom en Graafschap zijn toebehorende en compe- 
 terende, dien aangaande te doen, te verrigten en te 
 laeten geschieden hetgeen de Geconstitueerde nodig 
 sal oordelen en der saake noodruft sal koomen te ver- 
 eijschen, alles met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemnisatie, en onder de verdere ge- 
 woonlijke clausulen van regten.   Actum Harderwijk d. 
 28 Febr. 1760. 
 
 
Geproth. ten nieuw Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compa- 
proth. fº.64 vs reerden Gerret Priester en Teuntje Spittael Echteldn., welke 
 bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penningen schuldig te wesen aan den Secretaris Mr. 
 Abraham van de Graaff en Vrouwe Maria van Castri- 
 cum Echteldn. de summa van ses hondert Caroli guldens 
 Hollands ad 20 stuijvers ’t stuk, daar voor sij Comparanten 
 beloofden jaarlijks te betalen een rente van drie gul- 
 den thien stuivers van ijder hondert en daar meede te 
 continueren tot de finale aflosse toe, die alle jaar 
 op den verschijndag (heden over een jaar de eerste) sal kun- 
 nen en mogen geschieden, mits een halv jaar bevorens 
   op  



305 
 

 
ORAH-153  1760 fol.154 
 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteit van voorsr. capi- 
 taal, renten en kosten, verbonden Comparanten in specie haar 
 huijs met sijn ap en dependentie, staande in de Vijhestraat 
 tussen Peter van Nunspeet en Lucas Koldewijn, soo en als 
 Comparantn. hetselve tegenswoordig bewoonen, stellende tot 
 een verdere whaarborg haar personen en goederen ten bedwang 
 als naa regten, met renunciatie van alle exceptien, in 
 specie van ongetelden gelde.   Actum d. 28 Febr. 1760. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen is opgerigt volgend 
 transactie 
 different, ontstaan zijnde tusschen de Heer Burgermeester 
 Jan Apeldorn Requirt. ter eenre, en de Heer Oud Burgermr. 
 Andreas Apeldorn Gerequireerde ter andere sijde, nopens 
 verscheijde wedersijdse pretensien, soo wegens geleende pen- 
 ningen, obligatien, gemeine negotie van hout, kalk, 
 steen, visch negotie, met den aankleven van dien, schepen- 
 jaargeld en verdere poincten, breder bij request berigt, contra 
 en wederberigt vervat en ingebragt, soo is door tussen- 
 spraak van de Heeren Burgermeesteren H. van Westervelt 
 en A. van Holthe hiertoe als Commissarien ad tentan- 
 dam concordiam, bij de Heeren van de Magistraat deser 
 Stad gecommitteert, geaccordeert en getransigeert (na- 
 dat alvoorens wedersijds rekeningen waaren geexamineert 
 en naukeurig naagegaan) ende sulks op volgende wijse. 
 Dat de Heer Oud Burgermeester Andreas Apeldorn  
 aan sijn Soon Burgermeester Jan Apeldorn sal uijtreijken 
 en uijtkeren een summa van drie duijsent en twee hondert 
 guldens eens, waarmeede ten wedersijden alle pretensien 
 gemortificeert en opgeheven sullen zijn, het schepen- 
 jaargeld over 1759 daar mede onder begrepen, alsmede de 
 kalk en steen, die tot dato deses onderling geleent mogen 
 zijn en voorts all hetgeene hetwelke parthijen eenig- 
 sints hier toe betrekkelijk soude kunnen maaken, alsoo 
 in dese alles voor afgedaan werd gehouden en voorsr. commu- 
 nicatoire procedure sal zijn en blijven opgeheven, sonder 
 den een op den anderen eenige actie of pretensie te be- 
 houden, ten dien eijnde renuncierende van alle exceptien 
 deeses eenigsints contrarierende, alles onder verband van 
 persoon en goederen met submissie als na regten. 
 Tot nakoming deses wij Schepenen onderschreven, dese 
 ondertekent en deselve door den Secretaris registreren lae- 
 ten.   Actum d. 29 Febr. 1760  
 get. H. van Westervelt.   A. van Holthe. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Beertje 
 Gerrets Wede. van Geurt Roest, overdenkende de sekerheijt 
 des doods, en op haar dagen zijnde, heeft verklaart dat 
   haar 
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 haar goederen die sij stervende sal koomen natelaeten, 
 geen uijtgesondert, egalijk sullen versterven op haar 
 vier Kinderen en twee Kindskinderen, de Kinderen van 
 wijlen haar Soon Willem Roest, bij Trijntje de Hoeje 
 in ehestand verwekt, komende beijde in haar overleden 
 Vaders plaats, met verdere begeerte, dat de erfportie 
 van dese gemelte haar Kindskinderen sal blijven be- 
 rusten op de Weescamer der Stad Harderwijk, tot soo 
 lang dat ijder van haar sal mundig weesen, kunnende  
 alsdan een ijder sijn erfportie ontfangen tegens behoor- 
 lijk recepis; gebeurde het dat een van die twee Kinds- 
 kinderen onmundig zijnde, kwam te overlijden, sal het 
 sterven van het eene op het andere, komende meede 
 het laatste minderjarig te sterven, sal de geheele 
 erfportie vererven en versterven op Comparants naastbe- 
 staande Vrinden alsdan in wesen zijnde. Met eerbie- 
 dige seclusie van de Weescamer der Stad Amster- 
 dam of elders; willende dat dese als testament van 
 een ouder onder haar Kinderen effect sal sorteren en 
 stiptelijk naa haar dood agtervolgt werden. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 7. Maart 1760. was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent  Jan Apeldorn. François Oosterbaan. 
 
 
 Ter instantie van Dr. J.C. Huijsman en Anna Geertruijd 
 Huijsman is deese acte van Magescheiding hier geregistreert. 
 
 Wij ondergeschreven Magescheits Vrinden, daar toe ver- 
 sogt, doen kond en certificeren hier mede dat, terwijl 
 in een voorgaande Magescheit eenige onegaliteijt we- 
 gens eenige parcelen gevonden is geworden, nu een vrinde- 
 lijk erfmagescheijt hebben gededigt en gesloten tus- 
 sen Dr. J.C. Huiijsman, noe uxoris, en sijn Suster An- 
 na Geertruijd Huijsman (de laatste soo veel nodig 
 geassisteert met Hendrik Moojen) beijde Kinderen van 
 Albertus Huijsman en Niesje Moojen, en dat met volle 
 toestemming en goedkeuring van haar voorñ. Moeder, 
 alsnog in leven zijnde, en dat over den boedel van haar voorñ. 
 Ouders, soo in maniere als volgt. 
 En nadat sij Condividenten te samen een genoegsaam staat 
 en inventaris van den boedel onderling hadden opgemaakt, 
 soo wegens de lusten en lasten der particuliere stukken 
 en parcelen en vervolgens daar in met volle toestemming 
 van haar Moeder zijn overeengekomen. 
 Eerstelijk dat Dr. J.C. Huijsman ende sijne Erven eeuwig- 
 lijk en erflijk sal hebben, houden en besitten een huijs 
 staande in de Schoemakers Straat, soo en als het bij 
 hem bewoond werd. 
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 Ten tweeden een Hoff leggende voor deese Stad, soo en als die 
 bij hem gebruijkt word. 
 Ten 3e. een deijling holts in de Speulder bosch. 
 Ten 4e.Huijs, Hoff leggende aan ’t Jufferenpad, soo en als 
 ’t bij Berend Peters in pagt gebruijkt werd. 
 Ten 5e. Een gedeelte van ’t huijs van Roelof van Maamen 
 staande in de Haverstraat, soo en als het bij Lubbert Jansen 
 in huijr gebruijkt werd. 
 Ten 6e. Huijs, hoff, camer staande vooraan in Hierden 
 en met desselfs houtgewas, soo en als ’t bij Steven Jansen 
 en Jan Beertsen in huijr gebruijkt werd. 
 Ten 7e. Het Hoojland, leggende op de Oostermehen, Pagter 
 Steven Jansen. 
 Ten 8e. Een camp lands, leggende agter Jan Frankens agter- 
 deur, Pagter Steven Jansen. 
 Ten 9e. Een stuk lands, leggende  aan de Elsweg, Pagter 
 Steven Jansen. 
 Ten 10e. Een gedeelte of de portie in het Ervengoed tot 
 Orden bij Apeldoorn gelegen. 
 Ten 11e. een camp saaijland met sijn houtgewas, leggende 
 in de Zandsteeg voor deese Stad, Pagter Dr. Vliek. 
 Ten 12e. Een camp saaijland met sijn houtgewasse, meede 
 voor dese Stad gelegen, Pagter Jan Jansen. 
 Waartegens Anna Geertruijd Huijsman en haare Erven  
 meede eeuwiglijk en erflijk sullen houden en besitten: 
 Eerstelijk het huijs met de schuijr of hoedemakers 
 winkel, staande in de Wulleweverstraat, soo en als het 
 bij haar bewoond en gebruijkt word. 
 Ten tweeden een Hoff, leggende bij de oude moolen voor 
 deese Stad, soo en als die bij haar gebruijkt werd. 
 En nadien eenige percelen, in voorgaande tijden tot dempinge 
 van haar schulden verkoft zijn, als ’t erf tot Niersen, 
 hout in de Speulder bosch, hout in de Vree bosch, hoff voor 
 deese Stad gelegen, en daarenboven eenige obligatien 
 en contante penñ., bedragende die obligatien en penñ. de 
 somma van 5100 guldens bij haar ontfangen en opgebeurt. 
 Welke verkogte goederen en opgebeurde penñ. in desen 
 gerekent zijn, alsof die werkelijk nog in haar aandeel 
 bestonden, en nu Dr. J.C. Huijsman aan sijn Suster daaren- 
 boven sal uijtkeren, wegens verschot en leverantie van 
 goederen, een summa van 322 guldens, waardoor alles hoe- 
 genaamt sal gemortificeert weesen, sonder dat die haar 
 voornoemde Broeder aan eenige schulden tot lasten van 
 den boedel sal subject of daar voor aansprakelijk wesen 
   of 



308 
 

 
ORAH-153  1760 fol.155vso 
 
 of blijven, ’t geen in desen wel expres geconditioneert 
 word, als alleen na dode haar Moeder de obligatie 
 ten behoeve van den Heer Br. de Wolff. 
 Sullende de revenues van alle de verhuijrde goederen 
 bij haar Moeder genoten worden, en haar leven lang, edog 
 de administratie van dien aan Dr. J.C. Huijsman  sal 
 blijven, gelijk ook de volmagt, jonstleden op Anna 
 Geertruijd Huijsman gepasseert, in dese meede sal ge- 
 mortificeert wesen. 
 Waarmede parthijen Condividenten in alle broederlijke 
 en susterlijke liefde wegens haar ouderlijke na- 
 latenschap, met volkomen toestemming en goed- 
 keuring van haar Moeder N. Moojen Wede. Huijsmans, 
 zijn van elkanderen gescheijden, sonder eenige gemein- 
 schap verder deselve aangaande onder sig te behouden, 
 met belofte van den een en den anderen hunne aan- 
 gedeilde goederen te wachten en te wharen als 
 magescheits regt is, onder verband van hunne per- 
 sonen en goederen, met submissie als na regten. 
 Des ten ware oirkonde hebben wij dit instrument ( 
 waarvan copie sal overgegeven worden) ondertekent, 
 als mede door N. Moojen Wede. Huijsmans en verdere  
 Magescheits Vrinden, binnen Harderwijk op den 9. Feb. 
 1760. was met verscheide handen ondertekent, Niesen  
 Mojen Wede. Husman, J.C. Huijsman, Anna Geriet 
 Husman, Gerrit Roest als getuijgen, Jan Ummen- 
 groeff, Gerrit van Luijk als getuijgen, Dirk Scho- 
 maker als Getuijge. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerde Beertje Westerhoven, Weduwe en Boedelhouderse 
 van Wouter Petersen, bekende voor sig en haare Kinderen en 
 Erfgenamen in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en in vollen 
 eijgendom overtegeven ten behoeve van de Stad Harderwijk 
 een strepel lands, beginnende t’ eijndens den hof van wijlen 
 Hendrik van Hagen, lopende langs de Smeepoorter graft 
 en eijndigende aan de heijde bergen aan Westen, ter breedte 
 als thans met een dijkje bepaalt is, voor een summa van 
 ses en negentig gulden en ses stijvers vrij geld, die haar 
 door de Stads Rentmeesteren betaalt en voldaan zijn, belo- 
 vende voorsr. strepel lands te wagten en te wharen als 
 erfkoop regt is, onder verband van haar persoon, gerede en 
 ongerede goederen, ten bedwang en submissie als na regten. 
 T’ oirkonde is deese bij ons ondertekent binnen Harder- 
 wijk d. 19 Maart 1760. 
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 Voor Apeldoorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Geertruij 
 Jans Wede. van Jan van Hattum, dewelke bekende in de beste 
 en bestendigste forme regtens geconstitueert en magtig gemaakt 
 te hebben de Heer G. Palm, om haar saaken contra deMono- 
 polist G. Scherpencamp ter Cameren van Haar.Ed.Mog. waar- 
 te neemen ende te verrigten, en daar in alles te doen het- 
 geen de natuur en voorvallen van die saak soude mogen 
 komen te vereijschen, schoon tot het een en ander een nader 
 en speciaalder volmagt vereijscht wierd, die sij hierin begrepen 
 hielt, met de magt van substitutie, ratihabitie en indem- 
 nisatie als regt is.   Actum d. 19 Maart 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en W.J. Westervelt Schepenen compareerden de 
 Gesusteren Fennetje en Hendrikje Sluijk, beide geassisteert 
 als regtens, en verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en volmagt te maken, sulks doende 
 kragt en mits desen, Mr. B.J. Hoff, Advocaat voor den Hove 
 Provinciael van Gelderland om uijt naam en van wegens de Com- 
 paranten door minnelijke of gerigtelijke middelen van Jo- 
 hanna Theodora van Steenbeek, Weduwe en Boedelhouderse 
 van wijlen H. Schaap, woonagtig t’ Arnhem, en mede soo 
 nodig van haar Soon of Kinderen, soo bij gemelter H. Schaap 
 heeft gehad, in te vorderen 1e. het capitaal en interessen 
 van een obligatie, groot vier hondert guldens tegens 3 per 
 cent, welke gemelte H. Schaap en J. van Steenbeek op den 
 26. Aug. 1739 van Christoffel Wissenberg en sijn Vrouw. sekere 
 Heijmerik, hebben genegotieert, en welk capitaal op Compa- 
 ranten gedevolveert is; en dan 2e. een summa van hondert 
 guldens met de verlopene interesse, welke Comparanten 
 op versoek van meergemelte Johanna Thaodora van Steen- 
 beek in het laatste van Juni 1750 van hier naa Arnhem 
 hebben ingesonden, en waarvoor sij meede jaarlijke drie per cent 
 belooft en deselve eenige jaaren betaalt heeft, wordende de Ge- 
 constitueerde bij dese gequalificeert om hier omtrent alles 
 te doen en te laten geschieden het geen den selven sal nodig 
 oordelen, en het interesse van Comparanten sal komen te ver- 
 eijschen en dus voor haar in regten te treden, aanspraak te 
 doen, sententie te versoeken, executie te dirigeren en wat 
 dies meer is, al waar het dat tot het een of ander een nader 
 volmagt wierde gerequireert, willende deselve gehouden hebben 
 alsof bij dese vervat was, alles met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie en voorts onder alle 
 andere clausulen, der regten eenigsints noodzakelijk.  Actum 
 d. 21 Maart1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen conmpareerde Jan Apel- 
 dorn, Burgermr. alhier, dewelke in de beste forme regtens con- 
 stutueerde en magtigde Jonas Stangerop,  Loojer te Leijden, 
 om van Jacob Heijneman, mede Loojer aldaar, in te vorderen 
 en bij geen minnelijke voldoeninge door middelen regtens te 
   con  
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 constringeren, dan betalinge te erlangen eener summa van 
 negen en sestig gulden wegens dartig mud run, volgens over- 
 gesondene rekening, de sententie tot de executie te vervol- 
 gen, penningen te ontfangen, te quiteren en voorts alles 
 te doen en te verrigten hetgeen de natuur der saake 
 sal koomen te vereijschen en hij selfs present zijnde, 
 soude kunnen doen, off was het dat tot het een en ander 
 een speciaalder volmagt nodig was, die hij hier in begre- 
 pen hield, met de magt van substitutie, ratihabitie 
 en indemnisatie, als regt is.   Actum d. 26. Maart 1760. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is, Jan Hendrik Schut 
 en Wouter Jansen, voor het erf en sterfhuijs van Hendrik 
 Jan van Hagen en Johanna Beijerink, in leven Echteld.; 
 des beloofden Melchior van Hagen en Engelbert 
 van Hagen, sig sterk makende voor Teuntje van Hagen 
 Wede. van Jacob Hagenbosch, Broeders en Suster van ge- 
 melte Hendrik Jan van Hagen, bij Huijwlijks voor- 
 waarde Erfgenaam van wijlen sijn voorñ. Vrouw Johanna 
 Beijerink, voor hem overleden, als ook voor Joost Bres, 
 Antonij Bres, Derk Bres en Jacob Bres, meerderjarige 
 Kinderen van wijlen Aaltje van Hagen, in Ehestand 
 verwekt bij Gerret Brest, Gerret Jan Semmeling, 
 Hendrik Jan Semmeling, Frerik Semmeling, Kinderen 
 van Hendrikje van Hagen, in Ehestand verwekt bij Ger- 
 rit Semmeling, Jannetje Remmeling, Hendrica Rem- 
 meling en Aaltje Remmeling, Lamberdina Remme- 
 ling, Wessel en Gerret Jan Remmeling, Kinderen  
 van Johanna van Hagen, in Ehestand verwekt bij Har- 
 men Remmeling, Rijndert, Gerret en Everdina 
 Sagleven, Kinderen van Aaltje van Hagen,  in Ehestand 
 verwekt bij Rijndert Sagleven, volle en halve Susters- 
 kinderen van geseide Hendrik Jan van Hagen, sijne 
 samentlijke Erfgenamen ab intestato, voorsr. Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk d. 28. 
 Maart 1760. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en N.W. de Meester Schepenen 
 compareerde Jan Hendriksen en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maken kragt deses, den Heer en Mr. A. Ardesch, secreta- 
 ris der Stad Arnhem en Advocaat voor den Hove van 
 Gelderland, ten eijnde om naamens den Comparant van de 
 Ed.Mog.Heeren die van de Rekening in Gelderland, 
 te versoeken en ontfangen brieven van investiture 
 en belening van seker erve en Heerengoed op Veluwen 
   onder 
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 onder den Ampte van Barnevelt, Carspel Garder gelegen, soo 
 en als hetselve door den Comparant van den HoogWelgeboren 
 Heer C.W. Baron van Haersolte, Heer van Staveren en de 
 ook HoogWelgeboren Vrouwe L.A.A. Baronesse van der 
 Cappele Echteluijden is aangekoft, vermogens transport op 
 d. 27 Maart 1760 voor Geërfdens op Veluwen gepasseert, daer van 
 in naame van den Comparant eed, hulde en trouw te præste- 
 ren en voorts dien aangaande te doen en geschieden laeten, 
 het geen naa stijle der Camere en nature des goeds nodig 
 is en den Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen, 
 mogen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, onder verband als na regten. 
 Actum d. 5. April 1760. 
 
 
Geprothoc. ten nieu- Voor H. van Westervelt en Van de Graaf Schepenen compa- 
wen prothoc. fº. 15 reerden Wouter Jansen en Rijkjen Peters Echteldn., Jan Hendrik- 
en fº. 283 en van sen Schut en Hendriena Luijtjes Echteldn., Roelof Jagers 
’t Schependom fº. 42 en Aaltje Lammers Echteldn., de Vrouwen met haar Mans 
 geassisteert, en Aris van Leven, de Tabaksplantereij t’ saam 
 in compagnie aangaande, en bekenden tot meerder voortset- 
 ting van gemelte plantereij wegens opgenomen en ter 
 leen ontfangen penningen sampt en ijder in het bijsonder 
 schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve van Peter 
 Claasen Foppen en Geertruij Willems Spalthof Echteldn. 
 de summa van acht hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, 
 daar voor belovende jaarlijks te sullen betalen een rente van 
 drie gulden thien stuijvers van ijder hondert (heden over een jaar 
 d’ eerste verschijndag) sullende daar in continueren tot de 
 aflosse toe, waar omtrent de Rentrekkeren verpligt sullen 
 wesen voorsr. capitaal aan Comparanten of haar Erven thien 
 jaaren agter een te laeten houden, sonder hetselve op eeni- 
 gerleij wijse haar te kunnen opseggen, waartegens de 
 Rentgeveren naa exspiratie van gemelte thien jaar ofte 
 eerder naa haarlieder goedvinden en convenientie voorsr. 
 capitaal op rekening met hondert gulden, soo sij willen, sul- 
 len kunnen telkens afleggen en betalen, mits een halv 
 jaar bevorens van de eene of andere sijde opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten, verbonden Wouter Jansen en Rijkje Peters Echteldn.voorñ. 
 haarlieder behuijsing, bij haar bewoord werdende en staande 
 aan de Coornmarkt tussen de huijsen van Ellard Hendriksen 
 en den Heer Oud Burgermr. Van Westervelt, Jan Hendriksen 
 Schut en Hendriena Luijtjes voorñ. haarlieder huijs met 
 de bakkereij en verdere ap en dependentie, soo als sij ’t be- 
 woonen, staande in de Donkerstraat tussen de huijsen 
 van de Heer Burgermr. De Meester en Aart Rijksen Koning, 
 Roelof Jagers en Aaltje Lammers Echteldn.  en Ares van Leven 
 met en nevens de voorsr. Comparantn. in compagnie de Tabak- 
   schuijr 
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 schuijr met den aankleven van dien, soo en als deselve 
 thans voor gemeene rekening getimmert en geset word 
 aan de hoek van de Engesteeg, stellende te saamen 
 en ijder in het bijsonder tot een verdere whaarschap 
 haar respective personen, gerede en ongerede goederen, 
 waar gelegen, geen uijtgesondert, met renunciatie 
 van alle exceptien deese contrarierende, in specie 
 van ongetelden gelde, alsmede van ordre en divisie 
 waarvan wij bekennen onses genoegens geinformeert 
 te wesen.   Actum d. 9. April 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Van Holthe Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvank regt is, Reijer Rijksen 
 en Jan Bartsen de Jonge voor het erfhuijs van Wouter 
 Berentsen en Maritje Jacobs, in leven Echteldn.; des be- 
 loofden Berent Woutersen, Jan IJsendorn, in huijwlijk 
 hebbende Gerbregje Wouters en Jacob Woutersen, 
 Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Echteldn. gemelte 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harder- 
 wijk 12. April 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Geer- 
 truij Willems Spalthoff, hebbende seer hooge jaaren, 
 gaande en staande en haar verstand en memorie volko- 
 men magtig, verklaarde mits deese te annuleren 
 en te niet te doen alle haare vorige dispositien 
 deses eenigsints contrarierende, uijtgesondert die van 
 den 20 Novemb. 1727, in soo verre sij met haar Eheman 
 Peter Claasen malkanderen haar leven lang getugt 
 hebben, en verder niet, zijnde derhalven tegenswoordig 
 haar laatste en uijterste will en mits deese tot 
 haar eenige en universele Erfgenaam instituerende, 
 van alle haare natelaeten goederen, hoegenaamt 
 en geen uijtgesondert, haar Mans Suster Hendrikje 
 Claas, met uijtsluijting van alle andere, soo nogtans 
 dat jaarlijks naa Comparants dood sal werden uijtgekeert 
 de summa van vijftig Caroli guldens aan haar Suster 
 Margaretha Willems Spalthof, Weduwe van Claas Wil- 
 lemsen so lang sij leven sal, daar benevens willende 
 en begerende, dat immediaat na haar dood haar kle- 
 deren, linnen, wullen, sijde, sijlver en goud, tot haar lijf 
 gehorende, door twee onparthijdigen, des verstaande, 
 sullen werden naa waarheijt gepriseert en uijt die pen- 
 ningen hondert en vijftig gulden in een versegult sakje 
 sullen verblijven berusten onder Comparants voorsr. Eheman 
 en naa sijn dood onder haar gemelte Erfgenaam, deselve 
 destinerende tot een sekere penning ter begrafnis van 
   Com 
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 Comparants voorsr. Suster, de overige penningen sullen ver- 
 strekken tot haar substitentie, welke door haar voorsr. Ehe- 
 man, en bij vooroverlijden door haar gemelte Erfgenaam, boven 
 die geseide vijftig guldens aan Comparants voorsr. Suster van 
 tijd tot tijd sullen uijtgekeert werden. 
 Voorts legateert sij Comparant aan de twee Kinderen van haar 
 Suster Johanna Spalthof, met naamen Willem en Maritje, 
 ijder vijf en twintig guldens en aan het Burger Weeshuijs 
 binnen dese Stad vijftig guldens eens, welke legaten voort 
 naa Comparants dood sullen werden betaalt. Begerende 
 dat deese haar dispositie naa haar dood effect mag sorte- 
 ren soo en in dier voegen als deselve best naa regten soude 
 kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harder- 
 wijk d. 15 April 1760.  was nevens twee cachetten in rood lak 
 getekent   Jan Apeldorn.  D. Boonen. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen compareerde 
 Harmen Decemer van de Maaten, dewelke verklaarde in de beste 
 en meest bestendigste forma regtens te constitueren en volmag- 
 tig te maken, sulks doende in en vermits dese, Dr. J.C. Huijs- 
 man, om Comparants saaken en affaires alhier in deese Stad 
 uijtstaande, en die nog verder soude kunnen of mogen voorval- 
 len, in of buijten regten waartenemen, specialiter nu contra 
 Peter Aartsen, Teunis Aartsen en Peter van Vollehove, de- 
 selve in der minne off bij forma regtens tot voldoening te 
 constringeren, sententien te aanhooren, deselve ter executie 
 te leggen, penñ. te ontfangen, daar voor te quiteren ende 
 vervolgens in ’t generaal alles te doen en te verrigten 
 en werkstellig te maaken ’t geen der saaken noodruft sal 
 koomenn te vereijschen en den Comparant, selfs present zijnde, 
 soude kunnen, mogen of moeten doen, alles met belofte van 
 goedkeuringe, schadelooshoudinge en verdere gewoone clausule 
 regtens.   Actum d. 21. April 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Jan Vermeer, 
 en verklaarde in amplissima et optima juris forma te consti- 
 tueren en magtig te maaken kragt deses den Advocaat 
 H.J. Ardesch, ten eijnde om naemens den Comparant tegens 
 Hendrik Elfrinkhof waarteneemen soodaene proceduire, 
 als de Comparant voornemens is te entameren wegens pijn, 
 smert, affront en meesterloon hem aangedaan en geleden, 
 daartoe soodaene middelen regtens te emploijeren, als de 
 Geconstitueerde het beste sal vermeinen te behooren, alle 
 termijnen regten te respicieren, sententien te aanhooren 
 en de voordelige ter executie te leggen, ook des noods cautie 
 te eijsschen en ten aansien van den Comparant soo nodig te 
 presteren en voorts generaliter alles te doen en te laeten 
 geschieden, hetgeen de noodruft der saake vereijschen 
 en de Comparant, selfs present zijnde, soude kunnen, moeten 
   of 
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 of mogen doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
 als na regten. 
 Voorts compareerde mede Marten Vermeer en verklaarde 
 sig te stellen tot Burge pro litis expensis in soodaene 
 proceduire, als desselfs Soon voorsr. tegen Hendrik Elfrink- 
 hof wegens pijn, smert, affront en meesterloon staat  
 te ondermenen, ten dien eijnde verbindende sijn  per- 
 soon en goederen, om te strekken ter fine als na regten, 
 en onder gelijk verband als na regten; des beloofde 
 Jan Vermeer dese sijne Burge te sullen guaranderen 
 onder gelijk verband als na regten.  Actum d. 24. April 1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde 
 Mr. H.J. Ardesch, als Volmagtiger van de Heer Cornelis van 
 der Hart, Burgermeester der Stadt Arnhem en Vrouwe 
 Willemina van Barnevelt Egteliedn., ingevolge acte 
 van volmagt voor Burgermeesteren, Schepenen ende 
 Raad der Stadt Arnhem op d. 14 Sept. 1758 gepasseert, 
 aan ons vertoont, gelesen en hiertoe van waarde erkent, 
 en verklaarde in eenen vaste en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Hendrik Moojen en Francina Eij- 
 bergen Echteluijdn. een Huijs en plaatse staande bin- 
 nen dese Stad in de Groote Markt straat, naast het 
 huijs van Cornelis Buijrman ter eenre en Evert 
 Willemsen ter andere sijde, ende sulks voor een sum- 
 ma van een hondert en vier en seventig Car. guldens 
 ad 10. Stuijvs. het stuk, daar van de Comparant q.p. 
 bekende voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. 
 Huijs en erve te sullen wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt (de verponding over den jaare 
 ordinaris 1758 en het heerstedegelt ultº. Junij 1760 sullende 
 verschijnen beijde incluijs), daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, doende hetselve in ordinaris verpondinge 2-2-8, 
 alles onder verband van des Comparants Principalen haere 
 personen en goederen en submissie als na regten.   Actum 
 d. 25. April 1760. 
 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Reijer Willemsen en Beertje Mulkens, Wede. van Philip- 
 pus Ipsum, dewelke verklaarden haar onderling voorgeno- 
 men Huijwlijk eerst daags na Kerken Ordre te willen 
 voltrekken en vervolgens malkanderen als egte bedgenoten 
 te willen houden, tot dat de dood haar scheijde, en sulks 
 op navolgende conditien. 
 Parthijen contrahenten brengen tot de stuur des aan- 
 staande Huwelijks aan haar wedersijdse goederen en effec- 
 ten, gereed en ongereed, actien en crediten, so zij thans 
   heb 
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 hebben en besitten, als hetgeene zij namaals aanerven 
 of staande Huijwlijk overwinnen en conquesteren mogten, niets 
 ter werelt uijtgesondert, in alle welke voorgenoemde goederen 
 en een ijder van die, geene uijtgesondert, Comparanten verklaaren 
 dat plaatse sal hebben volkomen gemeenschap, soo van eijgen- 
 dom als vrugten en opkomsten, uijtgesondert alleen de klederen, 
 linnen, wollen, goud en silver tot een ijders lijf gehorende,  
 waar van hier na breder sal werden gesproken. 
 Voorts verklaren de Comparanten met malkanderen te zijn 
 overeengekomen, dat wanneer uijt dit Huijwlijk geen kind 
 of kinderen mogten geboren worden, of gebooren zijnde voor 
 beijde der Ouders kwamen te overlijden, als de Bruijdegom 
 het eerst mogt komen te overlijden, de Bruijd alsdan niet 
 alleen alle desselfs goederen, hoe genaamt, maar ook 
 alle desselfs klederen, linnen, wollen goud en silver, eeuwig- 
 lijk en erflijk in eijgendom sal hebben en behouden, met 
 uijtsluijting van alle des overledens naastbestaanden. 
 En soo wanneer de Bruijd het eerst quame te overlijden, dat 
 de Bruijdegom alsdan uijt den boedel sal profiteren een 
 hondert guldens, uijtgesondert nogthans de klederen, linnen 
 en wollen, goud en sijlver tot haar lijf gehorende, dewelke 
 immediaat na doode van de Bruijd, gelijk meede de half- 
 scheijt van den geheelen boedel, aan haar als in leven zijnde 
 Voorkinderen, of bij vooraflijvigheijt aan desselfs naaste Erf- 
 genamen door de langstlevende Bruijdegom sullen moeten 
 werden uijtgekeert. 
 Wijders behouden dese toekomende Echteluijden aan sig de 
 magt en faculteijt om malkanderen te mogen begiftigen 
 en tugten ten allen tijde, soo en als deselve sullen goed 
 vinden, hetgeen van die kragt sal zijn als of het in desen 
 geinsereert  waare. 
 T’ oirkonde hebben wij dese getekent en gesegelt d. 25. April 
 1760.  was nevens twee cachetten in rood lak getekent  A. 
 van Holthe.  H.C. van de Graaff. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Jan 
 Rijbergen en Maria Hennebeek Echteldn., welke bekenden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks te cederen en transporteren aan Annetje Claase 
 Nooij, een huijs met sijn ap en dependentie, soo als bij Comparanten 
 bewoont is, staande in de Hoogstraat tussen de huijsen van 
 Geertje Wesenhagen en Eijbert Kleijne Tunte, doende in 
 ordinaris verponding 2-4-10, voor een summa van drie hondert 
 en dartig Caroli guldens vrijgeld, daar van de Comparanten be- 
 kenden voldaan te zijn; des beloofden voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij en allen voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 28. April 1760. 
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 Voor W.J. Westervelt en Pannekoek Schepenen compa- 
 reerden Lijffert Staal, Onderscholt des Ampts Putten, als 
 Volmagtiger van sijn Vrouw Sijtje Lammers, volgens 
 volmagt voor den Scholtis van Putten en Gerigtsluijden 
 gedateert d. 5. Meij 1760 voor de helft als Eijgenaar, 
 en geseide Lijffert Staal voor de andere helft als Vol- 
 magtiger van sijn Broeder Dirk Staal Roelofs, ver- 
 mogens volmagt voor den Scholtis van Putten en Gerigts- 
 luijden den 7. Julij 1759 gepasseert, aan ons vertoont en 
 gesien sulks te behelsen, mitsgaders Mr. Abraham 
 van de Graaf, Secretaris deser Stad, bij de Heeren 
 van de Magistraat op den 24 Julij 1759 aangestelt tot 
 Curator in den boedel van gemelte Dirk Staal Roelofs 
 en op d. 4. Augus. daaraanvolgende geauthoriseert om naa- 
 mens sijn minderjarige Kinderen, bij wijlen Aartje van 
 Asselt ehelijk geprocreërt, transport te doen, verklaren 
 soo veel nodig præd. qual. in het openbaar den 28. Sept. 1759 
 verkoft te hebben en over sulks te cederen en transpor- 
 teren, aan en ten erflijken behoeve van den Heer Mr. 
 Johan Apeldorn en Vrouwe Elisabeth van de Kolck Echte- 
 luijden een huijs met sijn ap en dependentie, staande 
 binnen dese Stad aan de Coornmarkt, tussen de hui- 
 sen van Wouter Jansen en de Wede. van Jan Bakker, 
 daar Jacob Jacobsen thans in woont, doende in ordinaris 
 verponding 4-5-, voor een summa van vier hondert vijf 
 en sestig Caroli guldens vrijgeld, daar van Comparanten 
 bekennen mits dese voldaan en betaalt te weesen, 
 belovende voorsr. huijs te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 
 1758 en heerstede geld 1759, omdat niet voot 1º. Meij 1760 
 konde aanvaart werden, aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submisie als na regten.   Actum d. 6 
 Meij 1760. 
 
 
 Vor deselve Schepenen compareerden geseide Lijffert  
 Staal, Volmagtiger van zijn Broeder Dirk Staal Roelofs, 
 vermogens volmagt voor den Scholtis van Putten en 
 Gerigtsluijden op d. 7 Julij 1759 gepasseert, aan ons ver- 
 toont en gesien sulks te behelsen, mitsgaders Mr. 
 Abraham van de Graaff, Secretaris deser Stad, op d. 
 24 Julij 1759 bij de Heeren van de Magistraat aange- 
 stelt tot Curator in den boedel van gemelte Dirk Staal 
 Roelofs en op den 4. August daaraanvolgende geautho- 
 riseert om naamens sijn minderjarige Kinderen, bij wijlen 
 Aartje van Asselt Ehlijk geprocreërt,  transport te 
 doen, verklaren præd. qual. op d. 28 Sept. 1759 in het 
 openbaar verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van de  
   Heer 



317 
 

 
ORAH-153  1760 fol.160 
 
 Heer Bernhardus Fabricius, Oud Predikant in den Beest, 
 en Juffer Antonia Valkenier Echteluijden, een huijs met sijn 
 ap en dependentie, staande binnen dese Stad in de Bruggestraat 
 naast het huijs van Koperen ter eenre en Rijket Apeldorn 
 Decemers ter andere sijde, doende in ordinaris verponding 
 4-5-: voor een summa van negen hondert en ses en vijftig Caroli 
 guldens vrijgeld, daar vanComparanten bekenden voldaan en be- 
 taalt te zijn, belovende voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en allen voorpligt, tot de verponding 1757 en heerstede- 
 gelt 1758 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, ten bedwang  
 en submissie als na regten. 
 Aan en ten erflijken behoeve van Jacob van Wanrode en Lam- 
 mertje Cobus Echteldn.  een huijs met sijn ap en dependentie, 
 staande binnen deese Stad aan de Coornmarkt tussen de 
 schuur van den Heer Burgermr. Apeldorn en het huijs van 
 de Wede. L. Volte, soo als bij de Koopers selve bewoont werd, doende 
 in ordinaris verponding 3-14-6, soo als bij Kooperen tot hier toe be- 
 taalt is, voor een summa van twee hondert seven guld. vrijgeld, 
 daar van de Comparanten præd. qual. bekenden voldaan en be- 
 taalt te weesen, werdende hier mede dood en te niet gedaan 
 soodaen accoord en transactie, als geseide Jacob van Wanrode 
 ter eenre en Dirk Staal Roelofs en Aartje van Asselt Echteldn. 
 ter andere sijde voor Schepenen deser Stad op d. 2, Apr. 1757 t’saam 
 nopens dit huijs hebben opgerigt, en dienvolgens Dirk Staal 
 Roelofs of sijn Kinderen of Erfgenamen niet verpligt sullen 
 weesen om naa doode van Jacob van Wanrode aan sijn Erfge- 
 namen de daar bij gestipuleerde hondert gulden te betalen, 
 werdende alsoo voorsr. huijs van dit verband gelibereert en hier 
 meede ten prothocolle geroijeert; Belovende Comparanten 
 voorsr. huijs te wagthen en wharen kommervrij als erf- 
 koop regt is, ten bedwang en submissie als na regten. 
 Aan en ten erflijken behoeve van Andries van Asselt, 
 Mr. Chirurgijn, een hof gelegen buijten de Groote Poort op de 
 hoek van de Sandsteeg naast den hof van Jan Coopsen, 
 met sijn hofhuijsje, soo als bij D. Staal gebruijkt is, doende 
 in ordinaris verponding 1-3-8, voor een summa van drie 
 hondert negen en dertig Caroli guldens vrijgeld, daar van 
 Comparantn. præd. qual. bekenden voldaan te zijn en dienvol- 
 gens beloofden voorsr. Hof te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de verponding 1757 incluijs, aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 6 Meij 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Gijsje Sijllen, Weduwe, Boe- 
 delhoudersche en Tugteresse van wijlen Ever Aaltsen en  
 heeft vertoont seker Erfmagescheijt tussen haar Comparante 
 ter eenre en de voor en naa Kinderen van wijlen haar voorsr. 
 Man of derselver Voogden aan de andere sijde, op d. 5. Meij 1760 
 gededingt en geslooten, en daar uijt gebleken, dat voorsr. 
   voor 
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 voor en naakinderen bij slot van rekening in gelde compe- 
 teerden 39-8-10 en de geregte helft in de pad camp, gelegen 
 aan de Sandsteeg tussen de campen vanden Heer Oud 
 Burgermr. van Westervelt en Cornelis van der Veen, ‘t 
 welk Comparant haar leven lang in tugt kan besitten, 
 volgens Huijwlijks voorwaarde in dato den 25. Julij 1733, 
 waarom deselve verburgt heeft met Jan Claasen en 
 Andries van Asselt, Mr. Chirurgijn, die, præsent zijnde, 
 deese burgtogt hebben aangenomen, tegens belofte 
 van guarand en indemnisatie als naa regten.   Actum 
 Harderwijk d. 6. Meij 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen 
 Rijckard Apeldorn en Jan van Schalkwijk voor ’t Erf- 
 huijs van Steventje Vlieken, Wede. van Ellard Aartsen, 
 des beloofde, Dr. Arnt Vliek en Gosen Vliek, voor soo 
 verre haar legitime portie, en Arnt Vliek, Marten 
 Bastert, Simon Volte en Jan Straalman als Voogden 
 van de onmundige Evertjen Bastert en Gijsberta de 
 Vries, voor soo verre de legitime portie der onmun- 
 digen in des Overledens erfenis betreft, en dus 
 als Erfgenamen, de voorñ. Burgen te vrijen als regt is. 
 Actum den 6. Meij 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen 
 Jan van Dalfsen en Jan Dirksen voor het erfhuijs 
 van Willemtje Hendriks, Weduwe van Andries Valk 
 sonder Kinderen overleden, des beloofde Hendrik Hen- 
 driksen als meede Erfgenaam ab intestato voorsr. 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Har- 
 derwijk d. 7. Meij 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Peter Beersen 
 Smit en Aulbert Rijksen, lovende en Burge wordende 
 voor het erf en sterfhuijs van Lubbert Lubbertsen en 
 Annetje Hartgers in leven Echteldn., des beloofde Har- 
 men Jansen, als Vader en Voogd van sijn minderjarige 
 Kinderen, bij wijlen Gerretje Lubberts ehelijk gepro- 
 creërt, Jan Jacobsen in huijwlijk hebbende Dirkje Lubberts, 
 Hartger Lubbertsen, en Gerret Dirksen in huijwlijk 
 hebbende Willemtje Lubberts, Kinderen en Erfgenamen 
 van voorsr. Echteldn., gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.   Actum Harderwijk d. 7. Meij 1760. 
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 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen, als 
 Overprovisoiren van de Diaconie compareerden Andries 
 van Assel en André Stolte, Mrs. Chirurgijns deeser Stad, 
 oudste Diaconen in de Nederduijtsche Gemeente binnen 
 deese Stad, en bekenden, volgens authorisatie van de 
 Heeren van de Magistraat, op den 10. December 1759 in het 
 openbaar te hebben verkoft en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren een huijs, staande binnen 
 deese Stad in de Gevangenstraat, daar de Wede. van Har- 
 mannus Hondius in gewoont heeft, doende in ordinaris 
 verponding 2-4-10, aan Loge Stevens en Gerbreg Ver- 
 maer Echteldn., voor een summa van hondert en vijftig 
 Caroli guldens vrijgeld, daar van Comparanten ten behoeve 
 van de Diaconie bekennen voldaan en betaalt te wesen, 
 belovende voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en allen 
 voorpligt daar van aftedoen, tot de verponding 1757 en heerstede- 
 geld 1758 incluijs, als erfkoop regt is, onder verband van der 
 Diaconie goederen en effecten en submissie als na regten. 
 Actum d. 12. Meij 1760. 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de Heer Herman Ja- 
 cob van Erkelens, Oud Burgermr. der Stad Elburg en Overpander 
 van Veluwen en Vrouwe Elisabeth Agnis Schrassert Echteldn., 
 welke bekenden voor haar en haare Erven in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop den eersten Novemb. 1759 te hebben 
 verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
 teren aan Bastiaan Olofsen en Jannetje Stevens Echteldn. 
 en haar Erven, een camp Hoijland, ongevaart groot een mor- 
 gen, in dese Stads vrijheijt ten Westen aan het oever 
# Evert Kreenen, Zuijd- van de Zee kennelijk gelegen, alwaar Oostwaarts # Koperen 
waarts Jan van Raalten selfs aangelandet zijn, beswaart met een ordinaris ver- 
en Zuijdwestwaarts ponding jaarlijks ad twee guld. negen stuijvs. en thien penñ., 
 zijnde vrij allodiael goed, sulks voor een summa van 
 vierhondert en vijf en seventig gulden vrijgeld, waar 
 van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, 
 des beloofden zij voorsr. land te wachten en te wahren 
 kommervrij en allen voorpligt aftedoen, als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten.  
 Actum Harderwijk den 12. Meij 1760. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Van de Graaff Schepenen compa- 
 reerde onse meede Raads Vrind den Heer Mr. Francois Ooster- 
 baan, als Geconstitueerde Volmagtiger ad hunc actum 
 door den Heer Johan Bon, Oud Schepen en Raad der 
   Stad 
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 Stad ’s Hertogenbosch, vermogens acte van volmagt 
 voor twee Heeren Schepenen van welgemelte Stad ge- 
 passeert d. 22. Maart 1760, bij ons gesien en gebleken 
 sulks te behelsen, bekent in een vast enn stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en over sulks te cederen en 
 transporteren, aan en ten erflijken behoeve van den 
 Heer Wijnandus Kruijskerken, Predikant in de Neder- 
 duijtsche Gemeente binnen deese Stad, een huijs en 
 erve, staande binnen dese Stad in de Donkerstraat 
 tussen de behuijsing van den Heer Professor Struck- 
 meijer ende Evert Gerritsen Menno, met den an- 
 nexen hof, schuur en vrijen uijtgang na den Brink, 
 soo en als het een en ander bij den Kooper thans 
 bewoont word, sampt verdere regt en geregtigheijt, 
 voor een summa  van twee duijsent vier hond- 
 dert Caroli guldens vrijgeld, waar van Comparant 
 bekende in sijn qualiteijt voldaan en betaalt te 
 zijn; des beloofde voorsr. huijs, op een ordinaris 
 verponding met de Stad stuijver 7-5-12, te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding 1759 en heerstedegelt 1760 incluijs, 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van sijn 
 Principaals persoon en goederen, ten bedwang en 
 submissie als naa regten.  Actum d. 14 Meij 1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde 
 Aartje Aarts, Weduwe en Boedelhouderse van Albert 
 Gijsbertsen van Nunspeet, soo veel nodig na regten 
 geassisteert, verklaart, vermits haar hooge jaaren 
 en lighaams swakheden niet permitteren haar 
#kragt deses te con- goederen en affaires selve t’ administreren,  # 
stitueren en vol- en waarteneemen, acht op haar winkel en verdere 
magt te maken negotie te geven, winkelwaaren als anders in 
haar oudste Dogter en uijt te verkoopen, huijs, schuur en hof soo 
Gerretje Alberts nodig te verhuiren, huijr cedulen te passeren 
om al haar saken en ondertekenen, penningen te ontfangen,daar 
en den gehelen boedel voor te quiteren, uijtgaven te doen en naamens de 
te administreren Comparante met andere liquideren, haar vaste 
 goederen tot securiteijt van Crediteuren te ver- 
 binden, haar gerede goederen tot een whaarburg 
 stellen en generalijk daar omtrent te doen en 
 te laeten geschieden als sij, Comparante selve 
 soude kunnen doen, sonder dat haar twee andere 
   Kin 
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 Kinderen sig direct nog indirect met de administratie 
 van haar boedel sullen hebben te bemoejen, sullende 
 egter dese Geconstitueerde verpligt weesen accurate 
 aantekening te houden van in en uijtkoop, mitsgaders 
 van ontfang en uijtgaav, opdat sij, des gerequireert, 
 in staat is van alles behoorlijke rekening, bewijs en 
 reliqua te doen, willende hiermede geinsereert heb- 
 ben soo tot het een of ander nader of speciaalder volmagt 
 vereijscht  wierd. 
 Opdat deese haare Dogter Comparants boedel en affaires des 
 t’ accurater konde waarneemen en haar Comparante in haar 
 ouden dag en lighaams swakheden beter gemak, handrijking 
 en gerak soude kunnen toebrengen, sal sij Geconstitueerde 
 met haar drie minderjarige Kinderen van stonde aan bij 
 Comparante inwoonen ende met haar eten en drinken, sonder 
 schuldig te wesen daar voor ijts te betalen, nogte naa Compa- 
 rantes dood hier voor aanspraakelijk te wesen, alsoo sij haar 
 eijgen huijshouden moet opbreken, om haar Comparante 
 ten dienste te staan. 
 Wijders, wanneer Compt. komt te sterven, stelt sij daaren- 
 boven haar gemelte Dogter tot Executrice van haar 
 nalatenschap, sullende hebben sorg te dragen, dat 
 sij ordentelijk en burgerlijk begraven werde, alles daar 
 omtrent schikken en dirigeren, soo als dat vereijscht werde, 
 sullende niet verpligt wesen haar Broeder of Suster daar 
 in te kennen, als vrijwillig, sullende ook ses weeken 
 lang naa Comparants dood in den boedel blijven op gemene 
 kosten, om in die tijd behoorlijke staat en inventaris 
 te maaken, ten eijnde alsdan de samentlijke Erf- 
 genamen te convoceren en tot een behoorlijke schif- 
 ting en deijling te treden, ofte met den boedel te doen 
 en te handelen soo als sij gesamentlijk sullen goed vinden. 
 T  oirkonde is dese bij ons getekent en gesegelt binne 
 Harderwijk d. 23 Meij 1760. was met twee cachetten in 
 rood lak getekent   Francois Oosterbaan.  D. Boonen. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde 
prothoc.Rubr. Hoven Gerretje Alberts, ons vertoont hebbende acte van volmagt, 
buijten de Lutteke voor Schepenen deser Stad gepasseert in dato den 23 Meij 
poort  fº.43 et vs. 1760, waar bij haar Moeder Aartje Aarts, Weduwe en 
Rubr. Schoemakers- Boedelhouderse van wijlen Albert Gijsbertsen van 
straat fº. 254 vs. Nunspeet, de Comparante geconstitueert heeft om de 
et 255 vs. administratie van haar boedel en affaires waartenee- 
 men en te besorgen, in specie om de Crediteuren in haar 
 vaste goederen, tot securiteijt van haar pretensien, op 
 den gemeenen boedel te vestigen, als ons breder uijt die 
 acte gebleken is, en verklaarde in die qualiteijt 
 naamens haar Moeder schuldig te weesen aan Mr.  
   Abr. 
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 Abraham van de Graaf, Secretaris deser Stad en 
 Maria van Castricum Echteldn., de summa van ses hondert 
 Caroli guldens, vermogens obligatie van den 7. Januar. 
 1759 door haar voorsr. Vader en Moeder eijgenhandig 
 ondertekent, lopende tegens drie gulden en thien 
 stuijvers rente, jaarlijks op den 7. Januar. verschijnende, 
 en moetende bij de aflosse een vierdeel jaars te 
 vooren van de eene of andere sijde werden opgeseijt. 
 Ten tweeden bekent sij meede in haar qualiteijt 
 schuldig te weesen aan Peter Claasen Foppen en 
 Geertruijd Willems Spalthof Echteldn. de summa 
 van drie hondert gulden, welcke haar Broeder 
 Evert van Nunspeet heeft genoten en waar voor 
 haar voorsr. Vader sig als Burge gestelt heeft, 
 volgens seker handschrift bij hem selven onderte- 
 kent, lopende tegen vier gulden van ijder hondert de 
 rente, edog voortaan niet meer als drie gulden 
 thien stuijvers van ijder hondert sal betaalt werden 
 op de verschijndag, die wesen sal den eersten Junij in 
 ijder jaar, kunnende hetselve werden afgelost, mits 
 een vierdeel jaars bevorens van de eene of andere 
 sijde opgeeijscht of opgeseijt zijnde. 
  (vooraangetogen) 
 Daarenboven bekende sij in haare \/ qualiteijt ten behoeve 
 van den boedel ter leen ontfangen te hebben en schuldig 
 te weesen aan laast gemelte Peter Claasen en Geer- 
 truijd Willems Spalthof Echteldd. een summa van een 
 hondert Caroli guldens, waar voor sij met 1 Junij 1761, en alsoo 
 jaarlijks, belooft te betalen een rente van drie gulden 
 thien stuijvers tot d’ aflosse toe, die alle jaar sal kun- 
 nen op gemelte verschijndag geschieden, mits een vier- 
 deel jaars bevorens van de eene of andere sijde opgeseijt 
 of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van de respective gemelte Crediteuren 
 verbond sij Comparante,  agtervolgens de speciale auctho- 
 risatie van haar Moeder, het Huijs in de Schoe- 
 makers straat met de schuur daar naast, soo als bij 
 haar Moeder bewoont word, tussen de huijsen van 
 Marten Vermeer en de Wede. van Schipper Jacob Momme, 
 een schuur in de Vollerstraat, weleer het huijs 
 vanHartger de Smit, tussen de schuur van de Wede. 
 Evert Aaltsen en het huis daar Aart Dwars woond, 
 de Hof en schuur aan de Houtcamp tussen den Hof 
 van den Ontfanger Wichers en de gang naer de Nijptang, 
 en ten laatsten Huijs en hof met sijn ap en dependentie, 
 gelegen aan de weg na de Enge Steeg, om daar aan  
   bij 
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 bij onverhoopte wanbetaling haar capitalen, renten en 
 kosten te kunnen verhaalen, stellende verders tot een  
 whaarburge haar Moeders inboedel en verdere gerede goederen, 
 actien en crediten, geene uijtgesondert ten bedwang 
 en submissie als na regten, met renunciatie van alle excep- 
 tien dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Sullende hier meede dood en te niet weesen de obliga- 
 tie en handschriften, die gemelte Crediteuren mogten 
 onder sig hebben. 
 Hier waaren aan, over en mede te vreden Evert van 
 Nunspeet, Jan Claver, meerderjarige Soon van Cornelis 
 Claver en Jannetje Alberts Echteldn., welke beijde we- 
 gens haar indispositie hier niet kunnen tegenwoor- 
 dig zijn, en Gijsbert Claver, sig sterk makende voor sijn 
 twee meerderjarige Broeders Jacob en Hendrik Claver, 
 samentlijk Kinderen en Kindskinderen van wijlen 
 Albert Gijsbertsen van Nunspeet, en voor soo veel de 
 drie onmundige Kinderen van deese Comparante aangaat, 
 is dese vestenis bij ons, als Overweesmeesteren, geap- 
 probeert en getekend binnen Harderwijk d. 27. Meij 
 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Metje Hendriks, 
 Weduwe, Boedelhouderse en Tugtenaresse van wijlen 
 Cornelis Schuurman, vermogens Huijwlijks voorwaarden 
 ter goeder  tijd behoorlijk gededingt en geslooten op den 1. 
 Febr. 1743 ter eenre, Gerret Schuurman, Tijmon Hooiberg 
 en Teuntje Schuurman Echteluijden, Voorkinderen van ge- 
 seide Cornelis Schuurman, ter andere sijde, voornemens 
 zijnde, tot voorkoning van alle dispuijten en oneenighe- 
 den, met elkanderen opterigten een Stadregtelijke boedel- 
 scheijding. 
 Stellende tot een fundament de gemelte Huijwkijksvoor- 
 waarde, waar bij de eene helft van den gehelen boedel 
 aan de eerste Comparante in volkomen eijgendom toebe- 
 hoort en sij den overigen helft haar leven lang kan blijven 
 besitten na tugtregten, welke naa haar dood in ses par- 
 ten moeten verdeelt worden tussen de twee laatste Com- 
 paranten en haar vier Kinderen, bij wijlen haar voorñ. Man 
 ehelijk geprocreëert. 
 Sij eerste Comparante, van haar tugt willende renuncieren 
 om dese boedelscheijding te faciliteren, hebben samentlijk 
 in vrindelijkheijt een overslag gemaakt aangaande den 
 gehelen boedel, gerede en ongerede goederen, actien, 
 crediten, in en uijtstaande schulden, geen uijtgesondert, 
 en hebben deselve gestelt met eenparige bewilliging 
 op een summa van twaalf hondert gulden ………… 
 zegge  …………………………………………            1200-:-: 
 waar in de eerste Comparant de helft in eijgen- 
 dom competeert, dus  ……………………………        600-:-: 
          Rest  ……….      600-:-: 
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                    Transp.       600-:-: 
 van dese, de Kinderen toebehorende moet 
 afgaan de helft der onbetaalde boedel- 
 schulden, deselve stellende op   ……  200-:-:                 
 en wegens de betaalde voor- 
 schulden sal de eerste Compa- 
 rant uijt insigt tot laste van 
 de Kinderen maar stellen   …………   100-:-:                300-:-: 
 Blijvende onder de ses Kinderen te verdelen…-        f. 300-:-: 
 waar van ijder derselver voor 1/6 competeert vijftig gulden. 
 Belovende de eerste Comparante voorsr. vijftig gulden 
/\ te sullen betalen aan ijder der twee laatste Comparanten /\  of de respective 
soo drae het haar sal voorkinderen bovengenoemt den gehelen boedel met sijn 
doenlijk wesen, ten lusten en lasten, raad en onraad, in en uijt schulden, mits- 
langsten voor d. 1. Januar. gaders het huijs, daar sij in woont, met de smitswinkel, 
1761, verbindende tot als ook den hof, die bij haarselve gebruijkt word, 
securiteit haar persoon aan de eerste Comparant gecedeert en overgegeven, gelijk 
en goederen ten bedwang sij doen kragt deeses, in volkomen eijgendom, om haar 
en submissie als naa schoonste daar meede te doen en handelen naa welge- 
regten. vallen, renuncierende van alle regt en pretensie, die sij 
Daarentegens hebben op gemelten boedel wegens haar Vaders versterf, uijt wat 
de twee laatste Com- hoofde het zij, soude kunnen of willen maken, daar 
paranten toe reciproquelijk haar respective personen en goederen 
 verbindende. 
 Waarmeede parthijen sullen wesen van den anderen gescheij- 
 den, belovende malkanderen en den een den anderen 
 te sullen guaranderen, kost en schadelood indemniseren 
 voor alle opspraak en namaning, die sij wegens boe- 
 delschulden als anders kwamen te lijden, welke 
 alleen moeten blijven tot laste van de eerste Comparante 
 en ook geheel en al op sig neemen, waartoe sij haar 
 persoon en goederen verbind, met renunciatie van alle 
 exceptien , dese eenigsints contrarierende. 
 T’ oirkonde is deese, soo veel de onmundige Kinderen 
 aangaat, bij ons als Overweesmeesteren geapprobeert 
 en getekent binnen Harderwijk d. 28 Meij 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaa Schepenen compareerden 
 Lijffert Staal, Onderscholt des Ampts Putten, Volmagtiger  
  van sijn Broeder Dirk Staal, vermogens volmagt voor 
 den Scholtis van Putten en Gerigtsluijden op den 7 Julij 
 1759 gepasseert, aan ons vertoont en gesien sulks te be- 
 helsen, mitsgaders Mr. Abraham van de Graaff, Secre- 
 taris deser Stad, d. 24. Julij 1759 bij de Heeren van de 
 Magistraat aangestelt tot Curator in den boedel  
   van 
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 van gemelte Dirk Staal, op den 4. Aug. daar aan vol- 
 gende geaucthoriseert om de goederen en effecten van den 
 voorsr. boedel te helpen verkopen en transporteren, verkla- 
 ren præd. qual. verkoft te hebben en over sulks kragt deses 
 te cederen en in vollen eijgendom overtegeven aan en ten 
 erflijken behoeve van …. 
 een obligatie tot laste van de Heeren Staaten van Hol- 
 land en West Vriesland ten Comptoire Haerlem, groot 
 vijf hondert ponden te 40. grooten ’t pond, gedateert den 
 32 Meij 1703 en geaggteërt den 1. Sept. 1703 Nº.4660 Ref. 
 475, volgens certificaat, door de Heeren van de Magistraat 
 deser Stad d. 1. Augus. 1744 afgegeven, aan geseide Dirk 
 Staal toebehorende, voor de summa van vierhondert vijf 
 en sestig gulden Hollands, de kosten van transport ijder 
 de helft, daar van wij in onse vooraangetogen qualiteijt 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn en daartegens belo- 
 vende voorsr. obligatie kost en schadeloos te sullen gua- 
 randeren, voor alle evictie en namaning instaan, met 
 submissie ten bedwang als naa regten.   Actum d. 31 Meij 
 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Berend Eijbertsen 
 en Cornelia van Otterlo Echteldn., de Vrouw tutore marito, 
 en verklaarden mits dese te approberen en consenteren 
 in het aanstaande Huijwlijk van haar Dogter Hendrikje 
 Eijbertsen met Hendrik de Meijer, woonagtig binnen de 
 Stad Utrecht, mogende lijden, dat hetselve naa Ker- 
 ken ordre deser Lande werde geperfecteert, evenals of 
 sij Comparanten bij de aantekening selven tegenwoordig 
 waaren.  Actum d. 31 Meij 1760. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen schepenen compa- 
 reerde Evertjen Jans, Huijsvrouw van Evert Wulven van 
 Willikhuisen, woonagtig tot Nijkerk, gesond van lighaam 
 en verstand, verklaarde mits deese te inhæreren de 
 Huijwlijks voorwaarde, met haar voorsr. Eheman voor 
 Schepenen deser Stad op den 12 Januar. 1758 opgerigt, soo verre 
 sij Echteldn. malkanderen daar bij haar leven lang hebben 
 gelijftugt, vervolgens casserende en te niet doende haar 
 laatste en uijterste wille, welke sij den 13 Febr. 1748 
 voor Schependen deser Stad gepasseert heeft, tijdens dat 
 sij Comparante met wijlen haar vorige Eheman Aalt 
 Jansen van der Goot elkander tugigden, willende dat 
 deese haar eenigste en laatste dipositie sal wesen. 
 Daar bij naa doode van haar of haar voorsr. Eheman, die 
   van 
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 van haar beijde het langste soude leven, stellende en 
 mits deese nominerende tot Erfgenamen van haar 
 natelatene goederen, gerede en ongerede, geene uijt- 
 gesondert, Jan van der Vliet, Grietje van der Vliet 
 en Willemtje van der Vliet, met uijtsluijting van haar 
 Broeder Aalt van der Vliet, om deselve egalijk tussen 
 haar drieen te verdeijlen en bij voorafsterven sal  
 het vererven van de eene op de andere, sonder egter 
 dat sij naa doode van haar Comparante staat of 
 inventaris, hoe genaamt, van haar voorsr. Eheman 
 sijn leven lang sullen kunnen vorderen, of de erfportie 
 der geene, die sulks mogte tenteren, sal van stonde 
 aan vervallen wesen ten behoeve van de Diaconie 
 van Nijkerk, deselve in sulken val in desselfs plaats 
 instituerende. 
 De klederen, kleijnodien, sijlver en goud tot haar lijf 
 gehorende, en bij voorsr. Huijwlijks voorwaarde buijten 
 de tugt gelaeten, sullen aanstonds naa doode van dese 
 Comparante vererven en versterven op haar voorsr. drie 
 Erfgenamen, mitsgaders ook het vierde part in ander- 
 halv morgen mehenland, genaamt de Boejegeer, 
 een vierde part van een achtste morgen mehenland, 
 genaamt de Plagmaatjes, een vierde part in een twaalfde 
 part van een bosch en land in den Agterhoek en een vierde 
 part in een graft in de kerk van Nijkerk, zijnde 
 deese respective parcelen volgens gemelte Huijwlijk 
 voorwaarde aan sijde van deese Comparante meede 
 buijten den tugt gesloten. 
 Eijndelijk willende en begerende dat deese haar voorsr. 

 Erfgenamen naa doode des langstlevende als legaat 
 sullen uijtkeren en betalen de summa van twee 
 duijsent Caroli guldens aan Aaltje van Willikhuijsen, 
 en bij vooroverlijden aan haar Susters te saamen in 
 gelijke deelen, of die alsdan in leven mogte wesen. 
 Hiermeede haar laatst en uijterste wille eijndi- 
 gende, begeert sij dat deselve bij wijse van testament, 
 legaat, codicil of andere betere naa haar dood stipt 
 mag werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult 
 binnen Harderwijk, den 12. Junij 1760.  was nevens twee 
 cachetten in rood lak getekent    H. van Westervelt. 
 D. Boonen. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden onse mede Raads 
 Vrind den Heer Mr. Francois Oosterbaan en Juffer Sara 
 Palthe, Wede. en Boedelhouderse van wijlen den Heer Hendrik 
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 Oosterbaan, als Moeder en Voogdesse van haar vier Kinderen 
 Agnis Eijsebia, Anna, Geertruijd en Nicolaas Oosterbaan, 
 in deese representerende haar overleden Vader voorsr., soo veel nodig 
 voorsien met de approbatie van de Heeren van de Magistraat 
 deser Stad in dato den 21 Junij 1760, Erfgenamen testamentair 
 van wijlen den Heer Joachim Johan Geltsaijer volgens testa- 
 ment voor Schepenen deser Stad op den 6. Febr. 1747 gepasseert 
 en ons volkomen bekent, des compareerde meede Vrouwtje 
 Geertje Oosterbaan, Wede., en volgens voorsr. Testament Tugte- 
 naresse van wijlen gemelte Heer J.J. Geltsaijer, in deese soo 
 veel nodig bewilligende, bekennen in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks te cederen en trans- 
 porteren aan en ten erflijken behoeve van den Heer 
 Paulus s’ Grauwen, Mr. der vrije wetenschappen en Hoog- 
 leeraar in de Genees, Ontleed en Kruijdkunde van de Provin- 
 ciale Geldersche Academie binnen dese Stad, en Vrouwe 
 Judith Sluijter Eheliedn., een huijs staande aan de Coornmarkt 
 tussen de huijsen van Andries Wijgmansen en Bessel Gerretsen 
 met desselfs agterhuijs, bekent bij de naam van het huijs van 
 Jan Clopper, uijtkomende in de Hoogstraat naast de schuur 
 van Andries Wijgmansen ter eenre en Kooperen huijs, van 
 Schipper Cornelis van der Veen gekoft, ter andere sijde, met 
 desselfs regt en geregtigheden, als wijlen de Heer Geltsaijer 
 en daarna sijn Vrouw Wede. beseten hebben, doende te saamen 
 in ordinaris verponding behalven de Stad stuijver 8-5-12, 
 voor een summa van twee duijsent twee hondert Caroli gulden, 
 waar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn 
 (blijvende het tugtregt van Vrouwe derde Comparante aan 
 voorsr. penñ. onverkort). Belovende deese behuijsing te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorplift, tot de verponding 
 ordinaris 1759 en heerstedegelt 1760, aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submisie als naa regten.   Actum den 
 25. Junij 1760. 
 
 
Voor deselve Sche- Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerden Petertje 
penen hebben de Cornelis als Weduwe en Tugtenaresse van Eijbert Roelofsen 
Erfgeñ. van Eijbert Engelenburg, voorts Cornelis van der Veen en Engeltje Roelofs 
Roelofsen Engelen- Ehelieden, Peter Lanssen als Vader en Voogd van Roelof Petersen 
burg gepasseert en Harmtjen Petersen, bij wijlen Gerretje Roelofs in ehestand 
volmagt  op den verwekt, mitsgaders Zimon Tjeerts en Marietjen Peters Eheldn., 
Advoct. H.J. Ardesch Lambert Aeltsen en Aeltjen Peters, Aertjen Peters, Annetje 
dato d. 25 Junij 1760 Peters en Jannetjen Peters, gelijk ook Marten Aeltsen en 
Regist. fº. 169. Aertje Wijgmans, Roelof Wijgmansen en Gerretjen Roelof- 
 sen en Steven Hendriksen en Willemtje Wijgmans Echteldn., 
 zijnde de Vrouwspersoonen alle geassisteert met Peter Janssen 
 voorsr., als Erfgenamen van wijlen voorñ. Eijbert Roelofsen 
 Engelenburg, en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
 teren aan Bernardus Fabricius, Bedienaar des Godlijken Woords, 
 en Vrouwe Antonia Valkenier Eheliedn. ende haere Erven, een 
 huijs en erve staande in de Brugge straat binnen dese Stad 
 naast het huijs van Coperen, van D. Staal aangekoft,  ter 
   een 
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 eenre en dat van Rijket Apeldorn ter andere sijde, thans 
 bij Koperen reets bewoont werdende, ende sulks voor een 
 summa van agt hondert en seven en dertig guldens, daar 
 van de Comparanten, een ijder voor soo verre daartoe geregtigt 
 is, bij dese bekende voldaan te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. parceel, doende in ordinaire verponding 
 6-7-8, te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt ( de verponding over ordinar. 1758 en het heer- 
 stedegeld tot ult. Junij 1759 incluijs) daar van afte- 
 doen als erfkoops regt is, alles onder verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum den 25 Junij 1760. 
 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde 
 de Heer en Mr. Dirk Boonen, onsen mede Raads Vrind, 
 en verklaarde in amplissima et optima juris forma 
 te constitueren en magtig te maken kragt deses Mr. 
 J.J. Ardesch, ten eijnde om alle des Comparants saaken, 
 soo hebbende als toekomende, tam in judicio quam 
 extra judicium, waar te neemen, van nalatige Debiteu- 
 ren penningen intevorderen, dewelke door de Heer 
 Comparant aan den Geconstitueerde sullen werden opgege- 
 ven, daartoe de nodige middelen regtens te gebruijken, 
 alle termijnen regtens daar omtrent te respicieren, 
 sententien te aanhooren en de voordelige ter executie 
 te leggen en tot den uijteijnde toe te vervolgen. 
 Voorts verklaarde den Heer Comparant mede in qualiteit 
 als Holtrichter van de Uddeler Heeghde denselven 
 Mr. J.J. Ardesch generaliter te constitueren en magtig te 
 maaken, ten eijnde om naamens den Comparant q.p. in te 
 vorderen alle soodaene penningen als wegens boete als ander-  
 sints te goede mogte hebben en verschult zijn, off die 
 naamaals nog verschult moogen werden, hoe ook genaamt, 
 daar omtrent en tegen alle personen, wie het ook soude 
 mogen weesen, te procederen soo en als de Geconstitueerde 
 het beste oordelen sal, en die proceduiren mede tot den 
 eijnde toe te vervolgen, ook des noods te caveren, accor- 
 deren, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 en voorts alles te doen en te laeten geschieden hetgeen 
 de nature en noodruft der saaken vereijsschen mogte 
 en de Heer Comparant, voor sig en p.q. selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen en mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en submissie als na regten, mits den Geconsti- 
 tueerde gehouden blijve van alles te doen behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua.  Actum den 27 Junij 1760. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerde 
 Gerrit Lubbertsen en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te  
   ma 
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 maaken kragt deses Mr. H.J. Ardesch, ten eijnde om naamens den 
 Comparant voor het aanstaande gerigte der Hoge en Vrije 
 Heerlijkheijt ’t Loo waarteneemen soodane procedure, als den 
 Comparant tegen Oloff Wolff staat te entameren, alle termijnen 
 regtens te respicieren, sententien te aanhooren en de voorde- 
 lige ter executie te leggen, ook des noods te caveren, accor- 
 deren, penningen te ontfangen en te quiteren, en vorders daar 
 omtrent  alles te doen hetwelk de nature en noodruft 
 der saake vereijsschen mogt en den Comparant, selfs præsent 
 zijnde, soude kunnen mogen off moeten doen, met de magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 28 Junij 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Andries van Asselt, 
 Chirurgijn, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken kragt deses 
 Mr. H.J. Ardesch, ten eijnde om naamens den Comparant 
 voor het aanstaande gerigte der Hooge en Vrijheijt Het Loo 
 waarteneemen soodaene procedure, als de Comparant tegen 
 Oloff Wolff staat te onderneemen, daar in alle termijnen 
 regtens te respicieren, sententien t’ aanhooren en de 
 voordelige ter executie te leggen, ook des noods te caveren, 
 accorderen, penningen te ontfangen en te quiteren en voorts 
 alles te doen en te laeten geschieden hetgeen de noodruft 
 deser saaken vereijschen mogt en den Comparant, selfs præ- 
 sent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 28 Junij 1760. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compareerden 
 Marten en Johannes Vermeer, beijde Burgeren en ingeseten 
 deser Stad, welke verklaarden t’ saam en ijder in solidum sig te 
 stellen tot Burgen voor alle actien en prætensien, die de 
 Hr. Mr. Hendrik Johan Schrassert als Scholtis binnen dese 
 Stad volgens Strandregt competerende zijn, wegens het doode 
                                        1760 
 lighaam van wijlen Gerret van der Weijde, die ’s  avonds \/ met  
 het beurtschip van gemelte Johannes Vermeer van Amster- 
 dam naar Harderwijk willende vaaren, onder weeg van en buijten 
 boord gevallen en verdonken is, zijnde vervolgens op den 
 26. Junij 1760 onder de Jurisdictie van dese Stad opgevischt 
 door eenen Hendrik Breunissen, hier aan land gebragt, den 
 gemelten Heer Scholtig bekent gemaakt, om daar meede 
 te doen en te handelen als sijn goede raad soude gedragen,  
 mitsgaders ook voor alle gerigtelijke en ongerigtelijke 
 onkosten, die sijn WelEd. dien aangaande mogte koomen aan- 
 tewenden, als ook caverende de sistendo voor de Ed. Agtb. 
 Heeren van de Magistraat der Stad Harderwijk, soo de 
 persoon van Hendrik van der Weijde, Soon des Overledene, 
 in ’s  Hage woonagtig, gerequireert wierde, daar toe 
 verbindende haare personen gereede en ongereede goederen, 
   geen 
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 geen uijtgesondert, ten bedwang en submissie als na regten,  
 onder renunciatie van alle exceptien, in specie van ordre 
 en divisie; des compareerde Hendrik van der Weijde voorsr. 
 en beloofde deese sijn gemelte Burgen kost en 
 schadeloos te sullen guaranderen, sijn persoon en goe- 
 deren ten dien eijnde verbindende en deselve submitterende 
 aan de judicature van alle Heeren Hoven, Rigteren  
 en Gerigten, in specie aan den Ed. Stadgerigte van Har- 
 derwijk, met renunciatie van alle exceptien, deese 
 contrarierende.   Actum Harderwijk d. 17 Julij 1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerden 
 Vrouwe Henrietta Johanna Schrassert, Weduwe, Boe- 
 delhoudersche en Tugtenaresse van wijlen den Heer Engel- 
 bert George Ardesch, in leven Scholtis en Ontfanger des 
 Ampts Barnevelt, geassisteert met de Lieutenant Pel- 
 grom Ardesch, Doctor Marten Steven van Cooth en 
 Vrouwe Philippina Jacoba Marchant Echteldn., tutore 
  marito, en de Lieutenant Dirk Averkamp en Vrouwe 
 Eleonora Sophia Marchant Ehelieden, zijnde de Vrouwe 
 met haar Eheheer geassisteert, en verklaarden in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken kragt deses, Mr. Hendrik Jo- 
 han Ardesch, Advocaat en Ontfanger der Stad Harderwijk, 
 ten eijnde om der Comparanten saaken, soo die haar in 
 het generaal, in het gemeen, als een ijder voor haar 
 particulier concerneren, waartenemen, soo wel hebbende 
 als toekomende, tam active quam passive idque tam 
 in judicio quam extra judicium et contra quosumque, 
 voor alle Heeren, Hooven, Rigteren en Gerigten, ook naa- 
 mens de Comparanten ongerede goederen te verhuijren, 
 houtgewassen die valbaar zijn te verpagten, onwil- 
 lige en nalatige Debiteuren door bequaame midde- 
 len regtens tot betaling te constringeren en daar- 
 toe alle ingangen van regten te gebruijken, alle 
 termijnen regtens te respicieren, sententien te aan- 
 hooren, de voordelige ter executie te leggen en van  
 de nadelige, soo nodig en raadsaam, t’ appelleren, te 
 caveren, accorderen en compromitteren, penningen te ont- 
 vangen en daar tegen te quiteren ende in het generaal 
 alles te doen en te laeten geschieden hetgeen de 
 noodruft en natuur der saaken vereijschen  mogte en de 
 Comparanten, te samen of ijder bijsonder præsent zijnde, 
 soude kunnen, mogen of moeten doen, al schoon tot  
 het een of ander een nader of speciaalder volmagt 
 gerequireert  wierde, welke expresse alhier voor 
 geinsereert werd gehouden; alles met magt van sub- 
 stitutien om een of meer in deselfs plaats te sub- 
   sti  
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 stitueren, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 cæterisque sub clausilis de jure solitis ac necessariis, onder 
 verband en submissie als na regten, mits den Geconstitueerde 
                                       2                 1 
 gehouden zij te doen bewijs, rekening en reliqua naa 

 behooren.      Actum d. 18 Julij 1760. 
 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen; Alsoo bij het passeren 
 der volmagt en transport van de Erfgeñ. van Engelenburg bij 
 de Comparanten niet meede præsent is geweest de persoon van 
 Lambert Aaltsen als Man van Aaltjen Peters, welke acten 
 door de Heeren Schepenen Van Holthe en Boonen gete- 
 kent zijn, soo werden die Heeren bij desen versogt te permitteren 
 om de naam van desen Comparant ter Secretarie in actis 
 te laeten insereren den 16. Aug. 1760.  onderstond   fiat 
 insertio. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Schipper Gerret Timmer, zijnde van competenten ouderdom, 
 dewelke aan ons bij handtasting ter instantie van Mr. Hen- 
 rik Johan Schrassert, Scholtis deser Stede, heeft verklaart 
 dat een jaar of vijf geleden, wanneer er een Bood door de schuijt- 
 voerders der veerschuijt Hendrik Beersen Smit en anderen 
 alhier is gevonden geworden, den Schipper, van wiens 
 schip het voorñ. Boot door storm was losgeraakt en 
 weggedreven, daar op is alhier gekomen en na dat hij bij 
 den Scholtis Mr. Johan Schrassert ware geweest en over  
 de taxatie van ’t  selve gesproken te saemen waaren 
 eens geworden, bij hem Attestant is gekomen en tegen hem 
 gesegt: dat dat boot was getaxeert op honderd daalders en 
 dat hij den Scholtis dus vijftig gulden moeste betalen, 
 dog dat hij soo veel geld niet bij sig hadde, en derhalve 
 hem Attestant versogte die vijftig gulden aan hem daar 
 toe te willen leenen, waar op ik Attestant aan die 
 voorñ. Schipper vijftig guldens hebbe geleent. Vorders 
 verklaarde den Comparant dat hij verscheijde reijsen 
 ten huijse van gemelte Scholtis Johan Schrassert waere 
 geweest en gestrande goederen hadde getaxeert, gelijk 
 ook nog meede voor eenige jaaren een Praam, welke 
 boven dese Stad waare verongelukt en wel te weeten, 
 dat den gem. Scholtis J. Schrassert altoos een geregte 
 derde portie van de waardeij dier strandgoederen heeft getrok- 
 ken, all het welke den Comparant verklaarde de waar- 
 agtige waarheijt te zijn, met offerte om hetselve 
 ten allen tijde, des gerequireert, met solemnelen eede 
 te sterken.   Actum den 16. Aug. 1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Evert 
 Albertsen van Nunspeet en Jannetje Cnelis Echteldn. en ver- 
 klaarden in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueeren en magtig te maaken kragt deses, Mr. 
 Hendrik Johan Ardesch, ten eijnde om alle der Comparanten 
   saa 
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 saaken, soo hebbende als toekomende, waarteneemen, 
 soo aanleggende als verwerende, en dat tegen een ijder wie 
 sulks soude mogen weesen en voor alle Rigteren en Ge- 
 rigten, speciaal ook meede vermits des eersten Compa- 
 rants Ouders thans beijde overleden zijn, desselfs 
 plaats te vertreden en de erfnisse te aanvaarden, 
 en aangaande dien boedel en nalatenschap te doen 
 en te handelen, soo als de Geconstitueerde het 
 beste sal vermeijnen te behooren, ook des noods 
 tegen de mede Erfgenamen te procederen, inventaris 
 te vorderen, erfhuijs te verburgen en voornamentlijk 
 meede uijt kragt van ouderlijke dispositie van den 
 15 Meij 1750, voor Schepenen alhier gepasseert, boven 
 des Comparants geregte erfportie te naasten 
 en vindiceren alle soodane goederen, als den Comparant 
 bij voorsr. dispositie zijn gemaakt en daaromtrent 
 te doen dat de Geconstitueerde ’t zij minlijk, het zij 
 met middelen regtens, nodig bevinden sal, ook gerede 
 en ongerede goederen te verkopen en deselve na coustume 
 local te transporteren, penningen te ontfangen en 
 daar voor te quiteren, magescheijden op te rigten en 
 tekenen en in des Comparants name belofte van 
 wahringe te doen en vorders in het generaal te doen 
 en te laeten geschieden hetwelk de Comparanten, 
 te saamen off een ijder in het bijsonder præsent zijnde, 
 soude kunnen, mogen of moeten doen, offschoon tot het 
 een of andere een nadere en ampelder volmagt wierd gerequi- 
 reert, willende dat sulks alhier voor geinsereert sal ge- 
 houden werden, alles onder verband van persoon en goede- 
 ren, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, mits de Geconstitueerde sal doen behoor- 
 lijke rekening, bewijs en reliqua na behooren. 
 Actum den 18. Augus. 1760. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Oosterbaan  compareerde de Heer 
 en Mr. Hendrik Johan Ardesch, als Volmagtiger van Vrouwe 
 Geertruijd Schrassert, Weduwe, Boedelhoudersche en Tugte- 
 naresse van wijlen den Heer Andreas Pilgrom Ardesch, 
 en meede als Volmagtiger van Vrouwe Henrietta Johanna 
 Schrassert, Weduwe, Boedelhoudersche en Tugtenaresse van 
 wijlen den Heer Engelbert George Ardesch, gelijk ook van 
 den Heer Doctor van Cooth en Vrouwe Philippina Jacoba 
 Marchant Eheln. en van den Heer Lieutenant Dirk Aver- 
 camp en Vrouwe Eleonora Sophia Marchant Echteldn., 
 vermogens acte van volmagt voor den Scholtis des Ampts 
 Doornspijk en Gerigtsluijden in dato den 2. Julij 1760, en 
   voor 
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 voor Schepenen deser Stad op den 18. jul. 1760 respectivelijk gepas- 
 seert, welke volmagten bij ons gesien, gelesen en hier toe 
 deugdelijk bevonden, dewelke verklaarde uijt kragt van de 
 clausule van substitutie, in die respective volmagten ge- 
 insereert, in de beste en bestendigste forme regtens te sub- 
 stitueren en magtig te maken kragt en mits desen den 
 Heer en Mr. E.Z. Ammon, ten eijnde om van Jan Reijersen 
 tot Putten in te vorderen soodane penningen, als denselven 
 wegens twee jaaren pagt van een camp lands, hetwelcke na- 
 der aan de Geconstitueerde  nader  sal werden opgegeven, 
 verschult is, daar toe alle ingangen regtens, ’t zij boding, 
 peinding, besaat, als anders, te emploijeren, termijnen regtens 
 te gebruijken, sententien te aanhooren en de voordelige 
 ter executie te leggen, penningen te ontfangen en te 
 quiteren en voorts te doen en te laten geschieden het 
 geene de noodruft der saake eenigsints vereijsschen mogt 
 en de Constituenten off Substituent, selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen, mogen off moeten doen, met belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt, cæterisque clausulis de jure soli- 
 tis ac necessariis, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 19. Aug. 1760. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Holthe Schepenen compareerde Mr. Hendrik 
 Johan Ardesch als Volmagtiger van Hendrik Aartsen Drost, vermo- 
    (acte van) 
 gens \/ volmagt , voor den Scholtis des Ampts Ermelo en Gerigtsluijden 
 den 21. Junij 1760 gepasseert, en bij ons gesien, gelesen en hier 
 toe deugdelijk bevonden, en verklaarde, volgens een wedersijds 
 ondertekent coopscontract in dato den 30. April 1759, in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederenen en transporteren aan Lambert Rouwen- 
 dal en Aaltje van Rhee Ehelieden ende haare Erven, een 
 Huijs en erve met de schuur en plaets daar agter, staande en 
 gelegen in de Luttekepoort straat bij de pomp aan de poort, 
 soo als thans bij kooperen selfs bewoont en gebruijkt word, ende 
 sulks voor eene summa van elf hondert guldens, daar van den Com- 
 parant naamens sijn Principaal bekende voldaan te zijn, 
 op volgende wijse, dat de Coperen in contant geld hebben be- 
 taalt de summa van ses honder gulden en de overige vijf- 
 hondert gulden tot haere laste sullen hebben en houden 
 ten effecte van een reele obligatie ten behoeve en voordele 
 deser Stads Diaconie in voorsr. huijs gevestigt, met belofte 
 van daarvan jaarlijks de interesse te sullen voldoen, ver- 
 mogens obligatie daarvan zijnde. Belovende den Comparant 
 q.p. over sulks voorsr. parceel, op een verponding van 5-13-10 
 en booggeld daar op staande, te wachten en wahren commervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over ordiñ. 1757 en het heerste- 
 degeld tot ult. Junij 1759 incluijs, daar van aftedoen als erf- 
 koop regt is, onder verband en submissie als na regten.   Actum 
 den 23. Aug. 1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvank regt is, Jacob Wanrode en 
 Jan Coopsen voor het erfhuijs van Rijket Hooijberg, des beloofden  
   Tij 
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 Tijmon Hoojberg, Evert Hoojberg, Roelof Riphagen in huijw- 
 lijk hebbende Grietje Hooijberg, te samen de rato cave- 
 rende voor Neeltje Hooijberg en Evertje Hooijberg, Erfge- 
 namen van wijlen Rijket Hooijberg, voorschreeve Burgen 
 te sullen vrijen en wharen. Actum Hardersijk den 25. 
 Aug. 1760. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen compareerde Hendrik Lebbink, 
 voor sig selven en meede naamens zijn Compagnie in de 
 hout negotie, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken 
 kragt deses Mr. Hendrik Johan Ardesch, ten einde om 
 naamens de Comparant en sijn Compagnie in het generaal 
 waar te neemen alle derselver saaken wegens haar 
 Compagnie uijtstaande en, voor sooveel haar aangaan 
 mogt, speciaal om op alle de gerede en ongerede goede- 
 ren en effecten, hout actien en crediten, niets uijtge- 
 sondert, soo als aan Gerret Jan Weijcamp in leven 
 toestendig zijn geweest, te procederen in Veluwen, 
 Veluwenzoom, in de Stad en Schependom van Harderwijk, 
 of waar ter plaats sulks sou mogen wesen, daar toe 
 alle middelen regtens, ’t zij arrest, peijndinge, als ander- 
 sints te emploijeren en deselve te vervolgen tot 
 den uijteijnde toe, ten eijnde om daar aan te ver- 
 haelen affectatie, securiteit en præferentie en 
 voldoening van soodaene penningen als gem. Gerret 
 Jan Weijcamp door verkopinge voor hun in het ge- 
 mein en haar maatschappije aangaande geprove- 
 nieert en bij hem ontfangen en al nog onverrekent  
 zijn, en daar van alnog nadere rekening en verandwoor- 
 ding sal gedaan moeten worden, ten dien eijnde alles 
 te doen en te laeten geschieden hetgeen de noodruft 
 der saaken in het een of ander vereijsschen mogt, of- 
 schoon al een ampelder volmagt gerequireert wierde, 
 houdende deselve als of hier in woordelijk geinsereert 
 ware, en verder datgene, hetwelke den Comparant, 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen en mogen off moeten 
 doen, ook des noods te caveren, accorderen, penningen 
 te ontfangen en te quiteren, met magt van substi- 
 tutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 4. Sept. 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Geijsje Sillen, Wede., Boedelhoudersche en Tugtersche 
 van Evert Aaltsen Zalr., Arent van Asselt als Volmagtiger 
 van Willem Jacobsen en Lutje Everts Echtel., ingevolge 
 volmagt voor den Scholtis van Epe gepaseert in dato 
 d. 14 Meij 1759, bij ons gelesen en sulks behelsende,  
   als 
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 als meede naamens Aaltje Everts, volgens aucthorisatie van de WelEd. 
 en Achtb. Magistraat deser Stad de dato den 11. Januar. 1760, Reijer Evert- 
 sen en Lubbertje Peters Echteldn., Gerret Klasen en Lubbertje Everts 
 Echteld., Evert Gosensen en Hendrik Priester als Voogden van de on- 
 mundige Willemtje Everts, dewelke bekenden, een ijder in sijn quali- 
 teit, in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, gecedeert 
 en getransporteert, doende sulks kragt deses, aan Cornelia de Wit Wede. 
 van Jacob Momme, een Huijs staande in de Schoemakers straat 
 naast dat van A. van Nunspeet en dat van de Wede. van Evert Ael- 
 sen, zijnde beswaart met een ordinaris jaarlijkse verponding van 
 twee gulden en twaalf penningen, voor een summa van vijf 
 hondert Caroli gulden ad 20. st. ’t stuk vrij geld, van welke coops- 
 penningen Comparanten, een ijder in sijn qualiteit, bekenden 
 ten vollen voldaan te zijn, belovende ’t selve Huijs te wagten 
 en te wahren commervrij en allen voorpligt, als van de ver- 
 ponding ordinair 1757 en ’t schoorsteengeld 1758, daar van afte- 
 doen als erfkoopregt is, onder verband en submissie als naa 
 regten.   Actum den 14. Januar. 1760. 
                                           Registr. den 5. Septemb. 1760. 
 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compereerden Zimon Tjeers 
 en Marretje Peters Echtel., Lambert Aaltsen en Aeltje Peters Eheld., 
 Aertje Peters, Annetje Peters en Jentje Peters, voorts nog Marten 
 Aeltsen en Aertje Wijgmans Echteld., Roelof Wijgmans en 
 Gerretje Roelofs en Steven Hendriksen en Willemtje Wijg- 
 mans Echtel., alle proportionibus mede Erfgenamen van 
 wijlen haar respective Oom Eijbert Roelofsen Engelen- 
 burg, en verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deses Mr. H.J. Ardesch ten eijnde om, ’t zij in der minne, 
 bij accoord, of anders met middelen regtens, tegen de Weduwe 
 van voorñ. Eijbert Roelofsen Engelenburg te ageren en pro- 
 cederen tot bekoming van haar geregte erfportie van wij- 
 len haar voorsr. Ooms nalatenschap, daar toe des noods 
 alle ingangen regtens te gebruijken en daar in alle 
 termijnen te respicieren, sententien te aanhooren, 
 erfhuijs te verburgen, cautie te præsteren, te accorderen, 
 transigeren, goederen transporteren, magescheijden opterigten 
 en die te tekenen, en daar bij naamens Comparanten belofte 
 van wharing te doen, penningen te ontfangen en daar voor 
 te quiteren, en voorts daaromtrent te doen en te laeten 
 geschieden wat de nature der saken vereijschen mogt en 
 de Comparanten, te saamen of een ijder in het bijsonder selfs 
 præsent zijnde, souden kunnen, mogen off moeten doen, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
 niteijt, cæterisque clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 mits den Geconstitueerde van alles sal doen behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua, onder verband en submissie als 
 naa regten.   Actum den 25 Junij 1760. 
                                              Regist. d. 5. Septemb. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen compareerden Claas 
 Aartsen en Petertje Gerrets Egteldn., welke bekenden aan 
   haar 
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 haar Vader Gerrit Gerritsen en Stijntje Hendriks, met 
 hem in ondertrouw staande, gecedeert en overgedaan te 
 hebben de helft in haar vissereij, schuijt, vischwand, 
 netten en all ’t geen tot de vissereij behoort, benevens 
 de halve schult van Loge Reijersen, sig in het geheel 
 bedragende de summa van drie hondert gulden, welk 
 sij bij acte van d. 1. Octob. 1754 in het geheel op sig hebben 
 genoomen, doe haar gemelte Vader en overleden Moeder 
 Geertje Vredenburg de gehele vissereij aan haar 
 overgaven. 
 Des compareerden Gerret Gerretsen en Stijntje Hendriks 
 aanstaande Echteldn. en bekenden geseide halve vissereij 
 en schult overteneemen en Loge Reijersen, meede præ- 
 sent zijnde, verklaarde sig met dese overgifte te ver- 
 genoegen, en beijde wederom tot sijn Debiteuren aante- 
 neemen. 
 Derhalven bekenden Claas Aartsen en Petertje Gerrets 
 Echteldn., Gerret Gerretsen en Stijntje Hendriks, aan- 
 staande Echteldn. voorsr., sampt en ijder in het bijsonder schul- 
 dig te weesen aan Loge Reijersen en Jannetje de Vries de 
 summa van drie hondert Caroli guldens, heenkomende 
 van geld haar in de koopmanschap verstrekt en bij de 
 acte van den 1. Octob. 1754 gespecificeert, welke mits 
 deese, soo verre sij de eerste Comparanten alleen betreft, 
 werd gehouden voor gemortificeert, waar tegens sij 
 aanneemen en beloven aan Loge Reijersen en sijn Vrouw 
 te sullen brengen en leveren alle de Haring, die sij 
 koomen te vangen, sonder daar van eenige aan een ander 
 koopman te brengen, sullende bij die afrekening van 
 tijd tot tijd op de geleverde Haring aan Loge Reijersen 
 en sijn Vrouw vrijstaan, om in redelijkheijt en naa ge- 
 meijne koopmansgebruijk telkens te mogen inhouden 
 een redelijke summa op afkorting van bovengenoemde 
 schuld, sonder dat voorsr. Comparanten, soo wel Vrouwen 
 als Mans daar sullen mogen uijtscheijden, voor dat die 
 bovengemelte schuld ten vollen voldaan en geliquideert 
 sal zijn. 
 Voor all ’t welke geseide Comparanten ijder sijn gerede 
 goederen naa verwillkeurings regten (waarvan sij door 
 ons geinformeert) aan Loge Reijersen en Vrouw hebben over- 
 gegeven, verwillekeurt en verbonden, in specie een ijder 
 sijn tegenwoordige en toekomende vissereij, ieder aandeel 
 aan de schuijt, netten, vischwand, touw en gaarn, en voorts 
 all het geene tot haarlieder vissereij gehoort of ge- 
 bruijkelijk is, niets van alle uijtgesondert, ter parate 
 executie en alle verdere effecten als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien.   Actum Harderwijk 
 d. 28 Augus. 1760. 
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 Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen en Overwees- 
 meesteren, compareerde Gerretje Hendriks, Wede. van Beene 
 Lubbertsen, sig willende verandersaten, heeft na examinatie 
 des boedels aan haar vijf minderjarige Kinderen, Lubbert, 
 Hendrik, Hendrikje, Aaltje en Jan Beene, voor ’s Vaders 
 versterf bewesen: 
 drie mans Rokken 
 negen dº. Hembden 
 vier Borsterokken met sijlveren knoopen 
 drie dito sonder sijlver knoopen 
 twee camesolen 
 een Broek 
 twee paar koussen 
 een paar wanten 
 twee witte dassen 
 twee hoeden 
 een lamfer 
 een paar schoenen 
 werdende bewaart in der Kinderen kist  ten huijse van 
 haar Oom maternel Beert Hendriksen, hier naa benoemt, 
 dan nog de helft in een camp land, gelegen in den 
 Ampte van Ermelo, Buurschap Hulshorst aan Schoon- 
 mans weg, daar geseide Beert Hendriksen de wederhelft 
 van heeft, alsmeede aan contant geld twee hondert 
 en vijfthien gulden, waar voor Comparante verbind all haar 
 haave en verdere gereede goederen, geen uijtgesonder, 
 en tot meerder securiteit verbind Jan Jansen, haar tegens- 
 woordige Bruijdegom, mede præsent, alle sijne goederen 
 sonder onderscheijt, ten bedwang en submissie als na regten; 
 voorts beloofden sij beijde deese Kinderen tot haar mundige 
 daagen toe te alimenteren, van kost en kleding en reding 
 te voorsien en alles te laten leeren na staats gelegent- 
 heijt. 
 Hier waaren aan, over en mede te vreden Beert Hendrik- 
 sen en Hendrik Lubbertsen, als aangestelde Voogden. 
 T’ oirkonde is deze bij ons geapprobeert en getekent 
 binnen Harderwijk d. 6. Sept. 1760. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerde den 
 Heer James Gordon, Collonel van een Regiment Schotten 
 ten dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden, de- 
 welke in de beste forme regtens constitueerde en 
 magtigde de Heer en Mr. R.W. de Pillera, Commissaris 
 Instructeur tot Maastrigt, om aldaar naamens den Com- 
 parant sig te vervoegen in het sterfhuijs van den Heer 
 Joh. Hollingwoorth, in leven Capitein ten dienste van 
   den 
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 den Staat der Verenige Nederlanden, en aldaar in August. 
 1760 overleden, ten eijnde om desselfs Testament, waar- 
 bij den Heer Comparant voor de halfscheijt van desselfs 
 nalatenschap gebeneficieert is, t’ examineren en verder 
 na bevind van saaken tot het vereffenen des boedels 
 te treden, behoorlijke scheijdinge en deijlinge te 
 maaken, magescheijt opterigten en te tekenen, 
 penningen te ontfangen en te quiteren, en voorts alles 
 te doen en te verrigten hetgeen den Heer Compa- 
 rant selfs soude kunnen of mogen doen, schoon tot 
 het een of ander een nader en speciaelder volmagt ge- 
 requireert wierde, die hij hier in begrepen hielt; 
 alles met de magt van substitutie, ratihabitie 
 en indemnisatie als regt is.   Actum den 10 Sept. 1760. 
 
 
 Voor Van de Graaf en Pannekoek Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvanks regt is, Andries van 
 Asselt en Jan van Velthuijsen voor het erf en sterf- 
 huijs van wijlen Albert Gijsbertsen van Nunspeet 
 en Aartje Aarts, in leven Ehelied., des beloofde 
 Evert van Nunspeet, Soon en Erfgenaam van wijlen 
 sijn Vader en Moeder voorsr.,  deese sijne Burgen te 
 sullen vrijen en guaranderen als regt is, alles 
 onder verband ten wedersijden als naa regten.   Actum 
 den 12. Septemb. 1760. 
 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compa- 
 reerde Juffer Adriana Henrietta Bredius, geassisteert 
 als regtens, en verklaarde te constitueeren en magtig 
 te maaken, in omnibus generaliter ad lites et negotia, 
 den Heer en Mr. Hendrik Herman van den Heuvel, 
 Griffier van den Ed. Hove Porvinciael van Utregt, 
 specialijk om met haar Ed. Oom, de Heer Abraham 
 Hartman, te sluijten eene finale rekening van des- 
 selfs voogdeij en administratie der penningen, het 
 reliquum uijtmakende t’ ontfangen, daarvoor mitsga- 
 ders generalijk S.Ed. van de voogdeij en administratie 
 te quiteren, alsmede uijt S.Ed. handen te ontfangen 
 alle de effecten, papieren en documenten, Compart.  toe- 
 behorende, ten dien eijnde met haar Susters Juffrouwen 
 Maria en Cornelia Bredius opterigten een scheijding 
 des boedels, deselve in haar, Comparants, naam te  
 ondertekenen en generalijk soo in deese als bij andere 
 voorvallende gelegentheden H.Ed. interesse waartenee- 
 men en alles te doen wat sij Comparante, præsent zijnde, 
 selfs soude kunnen of mogen doen, al wierd daar toe 
 nader of speciaelder volmagt vereijscht, alles met 
   magt 
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 magt van substitutie, met belofte van ratihabitie  
 en indemnisatie, cæterisque clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijk d. 12. Septemb. 1760. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde 
 de Heer Johannes Henricus van Lom, A.S.M. philoso- 
 phiæ et mathesias Professor op de Provinciale Geldersche 
 Academie alhier, als Weduwenaar, Boedelhouder en Tugte- 
 naar van wijlen desselfs Ehevrouwe Vrouwe Maria 
 Susanna Camper, binnen dese Stad op den 8. Junij 1760 
 overleden, vermogens testamentaire dispositie de dato 
 den 3. Januar. 1760, ende heeft onder solemneele eede 
 verklaart, dat hij deese annexe inventaris ter goeder 
 trouw heeft opgestelt, sonder ijts willens of wetens 
 te hebben te veel gestelt of agter gehouden, met offerte 
 en inbeding van vermeerdering, vermindering of verbe- 
 tering, nadat hem nader sou mogen werden voorgebragt. 
 Actum Harderwijk d. 13. Sept. 1760. 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen Mr. 
 Antonij Wakker en Teunis van Staveren, voor sodaene 
 tugt als aan de Heer Johannes Henricus van Lom, 
 A.S.M. philosophiæ et mathesias Professor op den 
 Provinciale Geldersche  Academie binnen dese Stad, bij 
 dispositie de dato d. 3. Januar 1760 door wijlen sijn Ehevrouw 
 Vrouwe Maria Susanna Camper is bemaakt, alles 
 ten effecte als naa Stadregten behoort en vereijsch 
 word, des beloofde de voorsr. Heer Professor van Lom 
 geseide Burgen te vrijen als regt is.   Actum Harderwijk 
 d. 13. Septemb. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en Apeldorn Schepenen compareerden 
 Reijer van Wessel en Gijsbertje Elberts Hum Echteldn.,  beijden 
 gaande en staande, haar verstand volkomen magtig, en 
 verklaarden uijt overdenking van de sekerheijt des doods, 
 uijt onderlinge liefde en genegenheijt agtervolgens 
 de clausule reservatoir in haar beijder Huijwlijks voor- 
 waarde, den 30 Junii 1742 gededingt en gesloten vervat, 
 malkanderen  en den een den anderen reciproquelijk 
 kragt deses te legateren en bemaken het vrugtgebruijk 
 van haarlieder gerede en ongerede goederen, actien 
 en crediten, geene uijtgesondert, of waar ter plaatse 
 de ongerede goederen gelegen zijn, zulks niet langer 
 als tot wedertrouwen toe, deselve naa tugtregten  
   te 
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 te gebruijken, soo en in dier voegen, als het na Stad 
 en Landregten gepermitteert is, werdende inmiddels 
 voorsr. Huijwlijks voorwaarde van vollen waarde gehou- 
 den; willende en begerende dat deese naa doode 
 der eerst stervende van haar beijden in forme van 
 testament, legaat, codicil of andere betere stipte- 
 lijk mag werden aftervolgt, sullende hier meede 
 inder begrepen wesen een camp mehenland, groot 
 drie morgen genaamt de Hacamp, kennelik 
 gelegen in de Arkemehen, leenroerig aan de Abdie 
 van Elten, waarvan de nodige approbatie bij de 
 Abdisse van Elten of desselfs Volmagtiger in tijds 
 sal werden versogt, sullende bij provisie daar 
 meede werden gesupersedeert, omdat Comparanten, 
 als sij kunnen, voornemens zijn voorsr. camp 
 te verkoopen. 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult. 
 Actum Harderwijk d, 24 Septemb. 1760.  was nevens 
 twee cachetten in rooden lak getekent  N.W. de 
 Meeaster.  Jan Apeldorn. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 den Hoogwelgeboren Heere Harmen Willem Jan 
 Baron van Linden, Heere tot Ouden Aller, voor sig 
 en als Volmagtiger van sijn Hoogwelgeb. Gemalinne 
 Vrouwe Jacoba Louisa van Eck, vermogens volmagt 
 voor den Heere Van Diermen, Scholtis der Ampts 
 Putten en Gerigtsluijden op den 24. Sept. 1760 gepasseert, 
 aan ons gebleken sulks te behelsen, en bekende in  
 een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft op den 
 28 Meij 1760 en kragt deeses te cederen en in vollen  
 eijgendom overtegeven, aan en ten erflijken behoeve  
 van den Heer Dirk Wichers, Ontfanger der Convoijen 
 en Licenten binnen dese Stad, twee diverse huijsen 
 met derselver plaatsen, schuur en verdere getimmer, 
 soo als het groote huijs bij den Coper en het kleijne 
 bij Coopman Jan Apeldorn bewoont werd, staande naast 
 elkanderen binnen dese Stad in de Donkerstraat, tussen 
 de huijsen van de Freule Ploschwitz,en dat van de 
 Kinderen en Erfgenamen van Ellard Aartsen en Steventje 
 Vliek Echteldn., doende het groote huijs met desselfs agter- 
 huijs saamen in ordinaris verponding thien gulden 
 en negenthien stuijvers, en het kleijne vier guld. 
 en vijf stuijvers, sulks voor een summa van ses 
   duij 
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 duijsent Caroli guldens ad 20. stuijvers ’t stuk vrijgeld, 
 waar van den Heer Comparant bekende ten vollen voldaan 
 en betaalt te weesen, des belovende de respective huijsen 
 voorsr. met al haar ap en dependentie, regten en geregtigheden, 
 te wagten en te wahren kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de ordinaris verponding over 1758 en heerstedegeld 
 over 1759 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 van haar persoon en goederen, ten bedwang en submissie 
 als na regten.   Actum d. 25 Septemb. 1760. 
 
 
Geproth. ten Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Lammert van Rouwendal en Aaltje van Rhee Echteld. 
Rub. Wullewevers- welke bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
straat  fº. 220. penñ. deugdelijk schuldig te weesen aan den Heer Johan- 
 nes van Elfrinkhof, Bedienaar des H. Evangeliums 
 te Ermelo, een summa van ses hondert Caroli guldens, 
 daar voor sij beloofden jaarlijks te sullen betalen een 
 rente van vier gelijke guldens van ijder hondert, sullende 
 verschijnen op den 23 August van ijder jaar, daar meede sal 
 werden gecontinueert tot de effective aflosse toe, welke 
 alle jaar op voorsr. verschijndag sal kunnen geschieden, 
 mits een vierdeel jaars bevorens van d’ eene of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot securiteit van voorsr. 
 capitaal, renten en kosten verbonden sij Comparanten 
 in specie haar huijs in de Wullewevers straat, naast het 
 huijsje van de Portier ter eenre en Eijbert Claasen 
 ter andere sijde, met sijn ap en dependentien, soo als door 
 Harmen Aartsen Drost of sijn Volmagtiger, den Advt. H.J. 
 Ardesch op d. 23 Aug. 1760 haar getransporteert is, tot 
 welke koop deese penñ. verstrekt zijn, stellende tot een 
 verdere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang 
 en submissie als naa regten, met renunciatie van alle 
 exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden 
 gelde.   Actum d. 30 Septemb. 1760. 
 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Peter Jansen Wijnen, welke bekende in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks te cederen en 
 transporteren ,aan en ten erflijken behoeve van Hart- 
 ger Willemsen en Wijmtje Jans Echteldn., een mudde gesaeij, 
 gelegen in Hierden in den lagen Engh, gelandet ten Oosten 
 en ten Noorden den Heer Oud Burgermeester Van Westervelt, 
 ten Westen den Kooper, en ten Suijden de Wede. van Beert 
 Lammersen, als ook een half mudde gesaaij op de 
 Bovenlanden in Hierden, gelandet ten Oosten aan de 
   Erf 
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 Erfgenamen van Lubbert Lubbertsen, ten Noorden 
 de gemeene weg, ten Westen de Koopers en ten Suijden 
 de Zoom, doende in verponding acht stuijvers, t’ saam 
 voor vijf hondert Caroli guldens vrijgeld, daar van 
 Comparant bekent voldaan en betaalt te weesen; 
 des beloofde hij voorsr. parcelen te wagten en wharen 
 kommervrij en allen voorpligt, tot de verponding 1759 
 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder verband  
 en submissie als na regten.   Actum den 2. Octob. 1760. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compa- 
 reerde Johanna Koning, meerderjarige Dogter van 
 wijlen Jan Koning en Geertruij Smith Echteldn.,  gesien 
 hebbende, dat wijlen haar Grootvader Cornelis Koning 
 aan haar Comparante door doode van haar voorsr. Vader 
 bij testamentaire dispositie, den 14. Maart 1754 voor 
 Schepenen deser Stad gepasseert, bemaakt heeft den  
 eijgendom van een obligatie, procederende wegens 
 het Huijs bij haar Vader aangenoomen, daar haar  
 Moeder thans inwoont enz. ad    ……………………-   650-:- 
 nog wegens verstrekte penningen   ………………….   850-:- 
 welk Huijs tot demping deser voorsr. obli- 
 gatien haar Comparante door haar voorsr. 
 Moeder is overgegeven. 
 Twee campen in Hierden in den Hoge en 
 Lage Enck gelegen, gestelt op  ……………………….   600-:-  
 Een huijs aan het Blokhuijs op  ………………………    300-:- 
 waar boven Aart Koning haar nog sal 
 uijtkeren volgens obligatie  ……………………………    800-:- 
     Saamen uijtmakende  ………………………………  3200-:- 
 
 met magt om over de helft der voorsr. goederen of der- 
 selver waard sij te kunnen disponeren, zijnde de weder- 
 helft fideicommis subject ten behoeve van de 
 Kinderen van Aart Cornelissen Conink. 
 Daar benevens, gesien de Huijwlijks voorwaarde tus- 
 sen wijlen haar voorsr. Vader en Moeder, den 9. April 
 1738 gededingt en gesloten, waar bij onder anderen 
 gestatueert is dat  “ soo dit huijwlijk sonder voor han- 
 “ den zijnde lijfsgeboorte gedissolveert werd, de aanhe- 
 “ bragte, aan te erven en aan te winnen goederen 
 “ na doode van beijde Conthoralen, ofte bij hertrouwen 
 “ van de langstlevende te wedersijden sullen keeren 
 “ en gaan daar deselve van zijn heengekoomen,  
   waar 
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 waardoor het konde gebeuren, dat bij overlijden van haar 
 Comparante, eenig en universeel Erfgenaam van wijlen 
 haar Vader Zal. voorsr., de geseide helft in haar Groot- 
 vaderlijke nalatenschap, mitsgaders de goederen van haar 
 Vader Zal. heemkomende, souden erven en versterven op 
 haar naaste Vrienden van ’s Vaders sijde; om sulks te 
 prevenieren is sij Comparante uijt een kinderlijke gene- 
 genheijt te raade geworden, ingeval sij sonder egte lijfs- 
 geboorte kwam te sterven, om te institueren, gelijk  
 sij institueert mits deese, tot haar eenig en universeel 
 Erfgenaam haar Moeder Geertruijd Smit voorñ., om in 
 vollen eijgendom te hebben en besitten de halfscheijt 
                                        (met magt om te kiesen geld of goed) 
 in haar voorsr. Grootvaderlijke nalatenschap \/  mitsgaders 
 all ’t geen sij Comparante verder mogt koomen na- 
 telaeten, niets ter weerelt uijtgesondert; soo haar 
 voorsr. Moeder voor Comparante kwam te overlijden, sal 
 haar tegenwoordige Stijfvader Lucas Koldewijn succe- 
 deren in haar Moeders plaats, hem alsdan tot haar 
 eenige Erfgenaam substituerende, met exclusie van 
 haar naastbestaande Vrienden, soo van ’s Vaders als 
 Moeders sijde. Begerende dat deese als haar laatste 
 en uijterste wille in de beste en bestendigste forme 
 naa haar dood mag stiptelijk werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk d. 7. Octob. 1760.  was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent   R.C.W. de Wolff.  H.C. van de 
 Graaff. 
 
 
Geproth. ten Voor De Meester en Van de Graaff Schepen compareerde 
nieuw. prothocol Antje Mulders, laastmaal Wede. van Jacob Wesenhagen, ge- 
Rub. Schoemakers assisteert met haar Dogters Man Albert Wulven, welke be- 
straat fº. 256. kende wegens opgenomen en ter leen ontfangen penñ. op- 
 regt en deugdelijk schuldig te weesen een summa van 
Voor Apeldorn en Schel- drie hondert Caroli guld. ad 20. st. ’t stuk, aan en ten erflijken 
tinga Schepenen com- behoeve van den Heer Abraham van de Graaf, Secre- 
pareerde gem. Weduwe taris deser Stad en Vrouwe Maria van Castricum Echteldn., 
Wesenhagen en beken- daar voor belovende jaarlijks te sullen betalen een rente 
de hier benevens van van vier gulden van ijder hondert, waar in sal continueren 
geseide Ehelieden ter tot d’ aflosse toe, die alle jaar op de verschijndag, heden over 
leen opgenomen te heb- jaar de eerste, sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
ben en schuldig te zijn jaar bevorens van d’ een of andere sijde opgeeijscht of opgesegt 
twee hondert gelijke zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, rente en kosten 
guldens tegens belofte verbond sij Comparante in specie haar huijs dat sij bewoont 
van deselve inters. ad staande op de hoek van de Schoemakers straat, naast het 
4. p.cent en speciaal huijs van Marten Vermeer, stellende tot een verdere 
verband van haar huijs, whaarburge haar persoon en goederen, onder bedwang en 
breder in dese brief ver- submissie als naa regten, met renunciatie van alle ex- 
melt. Actum Harder- ceptien, insonderheijt van ongetelden gelde. Actum d. 
wijk den 26 Octob. 1772. 11 Octob. 1760. 
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 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerden 
 Andries Snel en Derk Engelen, Burgeren en Inwoonderen 
 deser Stad, en verklaarden voor de opregte waarheijt op haar 
 Burgereed, dat Wolter Wilberts, mede Burger en Inwoon- 
 der deser Stad, welke aan ons vertoont heeft sekere 
 soldijrekening, slaande op de persoon van Willem Wil- 
 berts van Harderwijk, Predikant Aº. 1756 met Am- 
 stelveen voor de Camer Amsterdam, aangelandet en 
 thans Predikant op Batavia, groot 1260 guld., geda- 
 teert Batavia in ’t Casteel d. 22. Septemb. 1759, de 
 Vader is van den gemelten Predikant Willem Wilberts. 
 Actum Harderwijk d. 13 Octob. 1760. 
 
 
Geproth. ten nieuw Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerde 
proth. Rub. Wulle- Anna Geertruij Huijman, Wed. van Harmannus van 
wevers straat fº. Munster, dewelke bekende wegens opgenomene en ter 
219. leen ontfangen penñ. opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
 aan haar Broeder, Dr. J.C. Huijsman en sijn Huijsvrouw 
 Alberta Apeldoorn en haar Erven, een summa van se- 
        700-0-0 venhondert Caroli guldens ad 20. st. ’t stuk, van welke 
 voorsr. summa sij beloofde te betalen een rente van 
 3-10- van ijder hondert gulden, en welk capitaal sampt 
 rente op heeden over een jaar op den verschijndag sal 
 mogen en moeten afgelost en gerestitueert werden; 
  voor welke capitaal en rente en hier op te lopene kosten 
 sij Comparante is verbindende haar persoon en goederen, 
 en tot meerder securiteit als tot een speciaal onderpand 
 stellende haar huijs, staande in de Wullewevers straat 
 deser Steede, als meede het werkhuijs, staande in het 
 Vleeschhouwers steegje, soo en als sulks te saamen en 
 beijde bij haar bewoont  en gebruijkt word. alles met re- 
 nunciatie van alle exceptien, hoe genaamt, als die van 
 ongetelden gelde en submissie als naa regten.   Actum 
 d. 14 Octob. 1760. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen comparerde 
 den Heer Mr. Abraham van de Graaff, Secretaris deser 
 Stad, welke verklaarde te constitueren en magtig te 
 maaken, doende sulks kragt deses, den Heer Mr. 
 Egbert Heijmerik van Hoeclum, Scholtis der Stad 
 Elburg, om des Comparants saaken, alles soo wel in als 
 buijten het geregte, waarteneemen, in specie om te 
 peijnden aan het huijs en de camer daaraan en alle 
 verdere ap en dependentien, staande in de Noorderkerk- 
 straat binnen de Stad Elburg, toebehorende aan 
 Hendrik van Duuren en Gijsje Stuurman Echteld., 
 den Comparant en Vrouw Maria van Castricum Echteld. 
   spe 
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 speciael verbonden voor een capitale summa, groot 
 vijf hondert gulden met de rente van vier gulden van ijder 
 hondert, omdat op de verschijndag niet betaalt zijn, volgens 
 acte van vestenis de dato d. 21 Aug. 1751 voor Schepenen 
 der Stad Elburg gepasseert, om daar aan te verhalen een 
 summa van sestig Caroli guldens voor drie jaaren rente, 
 verschenen den 21 Aug. 1758, 1759 en 1760, en dat tot de af- 
 losse incluijs, mitsgaders van het capitaal selve als 
 voorsr., deese peijnding na coustume locaal te vervolgen, 
 termijnen te respicieren, te caveren, sententien te aanhoren, 
 deselve, gelijk ook de pijnding bij geen pandkering, tot 
 de executie incluijs te vervolgen, van de nadelige te appel- 
 leren, penñ. te ontfangen, daar voor te quiteren, het 
 roijement ten prothocol te besorgen, wijders alles te 
 doen en te verrigten als de Comparant, selve præsent  
 zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, met de 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
 nisatie als regt is, sulllende den Geconstitueerde wegens 
 de ontfang der penningen gehouden zijn rekening en reli- 
 qua te doen.   Actum d. 15 Octob. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Harmen van den Emster 
 en Willem Both voor het erf en sterfhuijs van Eijbertje 
 Gerrets, Weduwe van Jan Sijmonsen; des beloofden 
 Harmen Peters en Gerret Top, Susters kinderen van de 
 Overledene en naaste Erfgenamen ab intestato, voorsr. 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk 
 d. 15. Octob.1760. 
 
  
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Evert Alberts van Nunspeet en Jannetje Cornelis. Echteldn. 
 en verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Andries van Asselt, Chirurgijn en sijne Erven, een huijs 
 en hof, genaamt d’Oude Moole, buijten de Luttekepoort 
 bij de Houtcamp, soo en als deselve aan den eersten Comparant 
 bij magescheit van den 4. Octob. 1760 is gecedeert, en sulks 
 voor een summa van drie hondert Caroli gulden ad 20. st. het 
 stuk, daar van de Comparanten en Transportanten bekenden 
 voldaan te zijn, met soodaene drie hondert gulden, als deselve 
 reeds vermogens obligatie en acte van verwillekeuring in 
 dato d. 31 Januar. 1760 verschult zijn geweest, dewelke 
 daar meede in soo verre is gemortificeert, belovende de  
   Com 
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 Comparanten over sulks voorsr. parceel, op een ordinaris 
 jaarlijkse verponding ad 4-14-4, te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over ordinar. 
 1759 en heerstede geld tot ultº. Junij 1760 incluijs versche- 
 nen, daarvan aftedoen als erfkoop regt is,onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum d. 17 Octob. 1760.  
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff, Schepenen en 
 Overweesmeesteren, compareerde Cornelis Jansen Weduwe- 
 naar, Boedelhouder en Tugtenaar van wijlen Teunisjen 
 Lubberts ter eenre , Hendrik Lubberts, Beert Hendriksen 
 in huijwlijk hebbende Maartje Lubberts, Peter Hendrik- 
 sen in huijwlijk hebbende Jacobje Lubberts, Hendrikje 
 Hendriks, Wede. van wijlen Jan Lubbertsen, geassisteert 
 als regten, dan nog Hendrik Lubbertsen voorñ. en Bernd 
 Woutersen als Voogden van de minderjarige Kinderen van 
 wijlen Evertje Lubberts, in leven getrouwt geweest met 
 Jacob Woutersen, gelijk ook geseide Hendrik Lubbertsen 
 en Beert Hendriksen als Voogden van de minderjarige 
 Kinderen van wijlen Been Lubbertsen, in ehestand 
 verwekt bij Gerretje Hendriks, te saamen Broeders 
 en Susters, Broeders en Susters Kinderen, en alsoo 
 retours Erfgenamen van wijlen Teunisjen Lubberts voorsr. 
 ter andere sijde, welke verklaarden met volkomene 
 approbatie van de Heeren van de Magistraat deser Stad, 
 sooveel de minderjarigen aangaat, samentlijk hebben 
  ingegaan de volgende Boedelscheijding. 
 Dat Cornelis Jansen voorñ. den gehelen boedel met all 
 sijn lusten en lasten, soo als deselve tegenswoordig is, soo 
 gereed als ongereed, hoegenaamt of waar gelegen, in 
 volkomen eijgendom sal hebben en blijven besitten 
 om daar meede te doen en handelen na sijn welgevallen, 
 waartegens hij verpligt sal weesen aan voorsr. retours 
 Erfgenamen samentlijk uijt te keeren eens de summa van 
 twee hondert en veertig Caroli guldens, boven en behalve 
 de klederen, tot de overledene haar lijf gehoort hebbende,  
 daar van sij voor sig en in haar qualiteit bekenden voldaan 
 en betaalt te weesen, waarmeede sij van den anderen 
 minnelijk en vrindelijk zijn gescheijden en sal effect 
 sorteren als een Stadregtelijke boedelscheiding, belovende 
 elkanderen en den een den anderen over en weder te sullen 
 guaranderen en schadeloos houden als erfmagescheijts 
 regt is, verbindende ten dien eijnde haar personen 
 en goederen ten bedwang en submissie als na regten, 
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 sullende hier meede dood en teniet weesen soodaenig vrugt- 
 gebruijk en alle verdere pretensien, welke de eerste Compart. 
 uijt hoofde van huijwlijks voorwaarde soude kunnen præ- 
 tenderen, renuncierende dienvolgens de retour Erfgenaamen 
 van alle regt of pretensie welke sij als Erfgenamen 
 uijt kragt van versterf souden kunnen maaken, sonder 
 eenige de minste reserve. 
 T’ oirkonde is deese bij ons als Overweesmeesteren gete- 
 kent binnen Harderwijk d. 18 Octob. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen compareerden 
 Evert Albertsen van Nunspeet en Jannetje Cornelis Echteld. 
 en verklaarden boven en behalven seekere verwillekeuring 
 van d. 31 Januar. 1760, ten behoeve van Mr. Andries van Asselt 
 ende sijne Erven, alnog te verbinden en bij parate executie 
 en aankering te verwillekeuren, naa volkomen informatie 
 van verwillekeuringsregt, alle der Comparanten gerede 
 goederen, niets uijtgesondert, speciael haar Tabak, welke 
 thans nog onverkoft is, en voorts al ’t geen dat haar in 
 eijgendom is toebehorende, en sulks tot securiteit van 
 sodaene vijf en negentig guldens als sij Comparanten 
 verschult zijn, mitsgaders om daar aan sonder eenige 
 forme van proces te verhalen alle soodaene schade en 
 kosten, als gemelte Andries  van Asselt onvermoedelijk 
 soude koomen te lijden wegens soodaene Burgtogten, als 
 deselve voor haar Comparanten, soo ter voldoening aan de 
 gepasseerde erfhuijsverburging, in dat. d. 12 Septemb. 1760 
 voor ’t erfhuijs van des eersten Comparants Ouders gepasseert, 
 als ten aansien van de cautie voor soodane 325 guld., als 
 de Comparanten aan Cornelis Claver nomine uxoris en den 
 Kinderen van Derk Claver verschult zijn, gepresteert heeft, 
` ten eijnde om in alle gevallen daaraan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, en sonder daar door de bovengemelte 
 acte van verwillekeuring te mortificeren, maar deselve 
 alnog van volle waarde houdende kragt deses, alles sonder 
 erg of list, met renunciatie van alle exceptien dese eenig- 
 sints comtrarierende.   Actum den 20. Octob. 1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerde Peter 
 Jansen Wijnen, welke bekent en verklaart in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren aan Andries van Asselt, 
 Chirurgijn en sijne Erven, een camp saijland, leggende 
 en gelegen in Hierden naast de camp van 
 Rijnt Conink ten Westen ter eenre en de camp van  
   den 
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 den Oud Burgermr. Westervelt ter andere sijde, voormaals 
 aangekoft van Papen Erve, en sulks voor een summa van 
 eenhondert en vijf en sestig guldens, daar van den Compart. 
 en Transportant bekende voldaan te zijn, belovende 
 het voorsr. parceel, op een ordinar. verponding van 14 stuij. 
 4 peñ., te wagten en wharen kommervrij en allen voor- 
 pligt, de verponding over ordinaris 1759, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk d. 25 Octob. 1760. 
 
 
Geprothoc. ten Voor De Meester en De Graaf Schepenen compareerden Nico- 
nieuw. prothoc. Rubr. laas Wesenhagen en Geertruij Kroonenburg Echteldn. 
Markt fº. 284 en bekenden ter leen ontfangen te hebben uijt handen 
 van onsen meeden Raads Vriend, den Heer Mr. Francois 
 Oosterbaan, met approbatie van de Heeren van de Ma- 
 gistraat deser Stad, de summa van twee hondert Caroli 
 guld. ad 20 Stuijvs. ’t stuk, onder sijn WelEd. berustende, 
 om ingevolge testamentaire dispositie van wijlen 
 Jacob Glasenberg de dato d. 28 Maart 1743, de rente 
 aan sijn Broeders Dogter Jannetje Dirks, getrouwt met 
 Jan Stoothuijs, gedurende haar Mans leven uijt te 
 keeren en naa sijn dood aan haar of haar Dogter Sijbertje 
 Gerrets, bij vooroverlijden in eijgendom toebehorende, 
 waarvoor sij Comparanten jaarlijks sullen betalen een 
 rente van vier gelijke guldens van ijder hondert en daar 
 meede te continueren tot de finale aflosse toe, welke 
 alle jaar op den verschijndag, heden over een jaar d’ eerste, 
 sal kunnen en moeten geschieden, mits een vierdeel 
 jars bevorens van d’een of andere sijde opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, rente 
 en kosten, verbonden Comparanten een huijs, staande aan de 
 Coornmarkt, naast het huijs van de Heer Erklens ter eenre 
 en Gerret Roest ter andere sijde, met sijn ap en dependentie 
 op d. 26.Aug. 1760 in het openbaar verkoft, met Meij 1761 
 aan haar staat getransporteert te worden door de Kinderen 
 en Erfgenamen van de Vrouw van F. Relaer of derselve ge- 
 magtige, sonder hier over eenige præjudicie ten aansien 
 van d’ ordre van præferentie toe te brengen aan een capitaal 
 groot hondert en sestig gulden, waar meede de Neder- 
 duijtsche Gereformeerde kerk gevestigt staat in Compa- 
 ranten hof buijten de Groote poort, en volgens approbatie 
 voorsr. van gemelte hof genoomen en op dit huijs gebragt 
 sal werden, stellende tot een verdere whaarschap 
    haar 
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 haar personen en goederen, ten bedwang en submissie als 
 na regten, met renuciatie van alle exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde, als ook van geen transport geschiet 
 te zijn, maar sal naa dato van transport geprothocolleert 
 werden.   Actum d. 28 Octob. 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop verkoft te 
 hebben en over sulks mits dese te cederen en transporteren 
 aan en ten erflijken behoeve van Jochem Jacobsen en Maritje 
 Gerrets Echteld., een hof buijten de Groote poort gelegen, 
 tussen die van Peter Claasen en die van Hendrik ter Haar, 
 vrij van verponding, voor een summa van twee hondert gulden 
 vrij geld, waar tegens Comparanten aannemen en beloven 
 het verband voor hondert en sestig gulden, ten behoeve van 
 de Kerk met den 1. Meij 1761 ten prothocolle te sullen 
 doen roijeren en brengen op het huijs aan de Vischmarkt, 
 van de Kinderen en Erfgenamen van de Vrouw van F. Relaer 
 d. 26. Aug. 1760 in het openbaar gekoft, als meede deese 
 voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij als erfkoop 
 regt is, onder verband van haar personen en goederen, 
 ten bedwang en submissie als na regten.   Actum d. 28 Octob. 
 1760. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor de Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Rubr. Albert Wulfsen en Maria Snels Echteld. en bekenden voor 
Wullewevers straat haar en haar Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
fº. 220 penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Cor- 
 nelis Timmer en Maria Ossenberg Echteld. een capitale summa 
 van drie hondert Caroli guldens ad 20. st. ’t stuk, waar voor sij 
 sullen betalen een rente jaarlijks van vier gelijke guldens 
 van ijder hondert en daarin te continueren tot d’ aflosse toe 
 die alle jaar op den verschijndag, heden over een jaar d’ eerste, 
 sal kunnen geschieden, mits een halv jaar bevorens opgeseijt 
 of opgeeijscht zijnde. Tot securiteit van voorsr. capitaal, renten 
  (in specie) 
 en kosten verboden Comparanten \/  haar huijs in de Wullewevers- 
 straat, staande tussen Renttrekkeren ter eenre en den 
 Roeijdr. Gelderman ter andere sijde, stellende tot een verdere 
 whaarschap haar personen en goederen, ten bedwang en submissie  
 als na regten, met enunciatie van alle exceptien, in 
 specie van ongetelden gelde.   Actum d. 31 Octob. 1760. 
 
 
 Voor De Meester, loco W.J. van Westervelt, en Oosterbaan, loco 
 De Wolff, Schepenen en Rigteren in tempore, compareerde 
 Evert Albertsen van Nunspeet en verklaarde, onder voor- 
 behout van alle exceptien en beneficien regtens, omni 
 meliori modo bij deese doen pandkering tegens sodaene 
   weder 



350 
 

 
ORAH-153  1760 fol.176vso 
 
 wederregtelijke peijnding, als Aaltje Cornelis op des Compa- 
 rants gerede goederen, actien en crediten in de Stad of Sche- 
 pendom ervintelijk, op den 18 Octob. 1760, dog t’ onregt, 
 heeft ondernomen, consignerende voor boete in cas van 
 kwaade pandkering of pandvelligschap 12 H. £. en 
 heeft den Comparant voor de schult en kosten verbonden 
 sijn hof, gelegen aan de Houtkamp voor dese Stad, alles 
 om te strekken ten effecten als naa regten, met versoek 
 van registrature en insinuatie daar en soo ’t behoort. 
 Actum d. 3. Novemb. 1760.  lagerstont  den Roeijdr. 
 Gelderman gigt dese acte van pandkering voor ’s hoofds 
 aan Aaltje Cornelis te hebben geinsinueert op dato 
 voorsr. it a retulit d. 4. Novemb. 1760. get. Abr. van 
 de Graaf Secret.  nog lager de voorsr. 12  H. £.zijn onder 
 mij geconsigneert en ten aansien van het verband gepro- 
 thocolleert ten nieuw, prothoc. Rubr. Hooven fº. 43. 
 get  Abr. van de Graaff  Secr. 
 
 
Geprot. ten nieuw Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Claas 
proth. Rub. Hoven Korf en Jannetje Driessen Echteld. en bekenden wegens op- 
fº. 39 vs. genomen en ter leen ontfangen penñ. schuldig te weesen 
 aan het Bijlhouwersgilde de summa van vijftig Caroli 
 guldens, daar voor sij jaarlijks een daler aan rente be- 
 loven te sullen betalen, daar meede continueerende tot 
 de aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag, heden 
 over een jaar d’ eerste, sal kunnen geschieden, mits 
 een vierdeel jaars bevoorens opgeseit of opgeeijscht 
 zijnde. Tot securiteijt verbonden sij Comparanten haar 
 Hof, gelegen aan de Luttekepoorter graft, tussen het 
 steegje en de hof van Rijker van Otterloo, bij Compt. 
 selfs gebruijkt werdende, stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar persoon en goederen, ten bedwang en submissie 
 als regt is, met renunciatie van alle exceptien dese 
 eenigsints contrarierende, in specie van ongetelden 
 gelde.   Actum d. 5. Novemb. 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boone Schepenen compareerde 
 onsen mede Raads Vrind Mr. Heribert Cornelis van de 
 Graaff, als Volmagtiger van Mr. Gerhard Pronk, Secre- 
 taris van de Rekencamer in Gelderland, in qualiteijt als 
 Executeur  van ’t testament en Erfuijter van den boedel 
 en nalatenschap van wijlen desselfs Groot Vader, den Oud 
 Auditeur Pronck, vermogens acte van volmagt, voor 
 de Raaden des Fürstendoms Gelre en Graafschap Zut- 
 phen d.24.Oct. 1760 gepasseert , bij ons gesien en gelesen 
 en hiertoe deugdelijk bevonden, dewelke verklaarde 
 uijt kragt van de clausule van substitutie in voorsr. 

   vol 
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 volmagt geinsereert, in de beste en bestendigste forme 
 regtens te substitueren en magtig te maaken kragt en 
 mits desen Mr. E.J. Ammon, ten eijnde om van Gerrit Geurt- 
 sen en Stijntje Teunissen, wonende op Bakkersgoed te Hui- 
 nen onder het Ampte van Putten gelegen, intevorderen 
 soodaene penningen als deselve wegens agterstedige pagten 
 van voorsr.  erve, hetgeen aan de Geconstitueerde nader 
 sal werden opgegeven, verschult zijn; daar toe alle ingan- 
 gen regtens, ’t zij boding, peijnding, besaeth als anders 
 te emploijeren, termijnen regtens te respicieren, senten- 
 tien te aanhooren en de voordelige ter executie te leg- 
 gen, penningen te ontfangen, daar voor te quiteren en 
 voorts te doen en te laeten geschieden hetgeene de 
 noodruft der saaken eenigsints vereijsschen mogt en  
 de Constituent of Substituent, selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen, mogen of moeten doen, met belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub clau- 
 sulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum d. 5. Nov. 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde den Heer en Mr. 
 Hendrik Johan Schrassert, Scholtis deser Stad, en ver- 
 klaarde in amplissima et optima juris forma kragt 
 deses te constitueren en magtig te maken den Heer 
 en Mr. Hendrik Johan Ardesch, ten eijnde om namens 
 den Comparant te dienen in soodane procedure, als den 
 Comparant tegens Marten Vermeer, als Burge voor de 
 Erfgenamen van wijlen Gerret van der Weijde, off te- 
 gens de Erfgenamen selfs, mogte entameren, ende sulks 
 tot bekominge van des Constituents prætensie wegens 
 hetgene bij gemelte Gerret van den Weijde, voor 
 eenigen tijd verdronken en onder deser Stad jurisdictie opgevischt, 
 bevonden en aan den Constituent als Scholtis is competerende, 
 daaromtrent alle ingangen regtens te gebruijken, termijnen 
 regtens te respicieren, sententie t’ aanhooren en de voor- 
 delige ter executie te leggen en van de nadelige te 
 appelleren, te caveren, accorderen, transigeren, en voorts te 
 doen en te laeten geschieden ’t geen den Compart., selfs pre- 
 sent zijnde, soude kunnen, mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum d. 7. Novemb. 
 1760. 
 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Lambertus Moojen en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken 
 Mr. Hendrik Johan Ardesch, ten eijnde om in het generaal 
   al 
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 al des Comparants saaken, tam active quam passive, voor 
 alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten waartenemen, 
 tam in judicio quam extra judicium, speciaal om wegens 
 de nalatenschap van des Comparants Ouders, wijlen 
 Johan Mojen en Jacoba van der Beck in leven Ehe- 
 lieden, des Constituents plaats te vertreden, die 
 erfnis te aanvaarden en tot bekoming van sijn geregte 
 erfportie te doen en te laeten geschieden hetgeen 
 den Gecontitueerde het beste en nodig oordelen sal, 
 alle ingangen regtens te gebruijken, termijnen 
 te respicieren, sententien t’ aanhoren en de 
 voordelige ter executie te leggen en van de nadelige 
 t’ appelleren, ook te caveren, accorderen, transigeren, 
 gerede en ongerede goederen te verkoopen en deselve 
 met belofte van wharinge te transporteren en 
 met de meede Erfgenamen magescheiden opterigten 
 en tekenen, penñ. t’ ontfangen en te quiteren en 
 voorts te doen ’t geen de Constituent, selfs present 
 zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, ofschoon 
 tot het een of andere een nadere of ampelder volmagt 
 gerequireert wierde, dewelke men hier voor geïn- 
 sereert wil gehouden hebben, alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemni- 
 teit, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac 
 necessariis, onder verband ende submissie als na regten,  
 mits de Geconstitueerde van alles sal doen behoor- 
 lijke rekening, bewijs en reliqua.   Actum d. 7. 
 Novemb. 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Cornelis van der Veen en Engeltje van Engelenburg Echteld., 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van den 
 Heer Paulus ’s Grauwe, Mr. der Vrije Wetenschappen 
 en Hoogleraar in de Genees, Ontleed en Kruijdkunde 
 op de Provinciale Academie alhier, en Vrouw Judith 
 Sluijter Ehelieden, een huijs met sijn ap en dependentie, 
 staande binnen dese Stad in de Hoogstraat  tussen 
 het agterhuijs van Coperen en dat van Juffer Hagen, 
 doende in ordinaris verponding sonder Stad stuijver 2-2-8, 
 voor een summa drie hondert seven en dartig 
 gulden en thien stuijvers, segge 337-10- vrijgeld, 
 daar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te wesen; 
 des beloofden zij voorsr.  huijs te wagten en wharen kom- 
 mervrij en alle voorpligt, tot de verponding over 1758 
   en 
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 en heerstedegeld 1759, aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband ende submissie als na regten.   Actum d. 9. Nov. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 onse mede Raads Vrind Mr. Heribert Cornelis van de 
 Graaff in qualiteijt als Volmagtiger van Vrouwe Rei- 
 nira Geertruijd Persoon, Weduwe van wijlen den Heer 
 en Mr. Jacob Winter van de Graaff, in leven onse meede 
 Raads Vriend, vermogens acte van volmagt d. 2. Aug. 1758, 
 voor ons gepasseert zijnde van den volgenden inhout: 
 Wij Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stad 
 Harderwijk doen kond en certificeren mits desen, dat voor 
 ons gecompareert en erschenen is Vrouwe Reinira Geer- 
 truijd Persoon Wed. van wijlen den Heer en Mr. J.W. 
 van de Graaff, in leven onse mede Raads Vrind, in dese 
 sooveel nodig geassisteert met Mr. Abraham van de Graaf 
 haaren in dese gekoren Momboir, dewelke verklaarde 
 in amplissima et optima forma juris te constitueren 
 en magtig te maaken kragt en mits dese Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff, ten eijnde alle haare saaken 
 en affaires, soo hier als elders, soo wel in als buijten 
 regten, tam active quam passive, tegens alle en een 
 ijgelijk voor alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten 
 waarteneemen,  Debiteuren aantemanen en deselve met 
 de convenable middelen regtens tot betaling te con- 
 stringeren, ’t zij bij boding, peijnding, besaat of eenige 
 andere ingangen regtens, soo en als de Geconstitueerde 
 best sal oordelen, daar in alle termijnen regtens te 
 respicieren, sententien te aanhooren, van de nadelige 
 te appelleren en te revideren, en voorts de sententien tot 
 de executie incluijs te vervolgen, penñ., ’t zij renten of pag- 
 ten t’ ontfangen, daar voor te quiteren, goederen, thienden 
 en holtgewassen te verpagten, huurcedulen te tekenen, 
 te rekenen, liquideren en die te sluijten, ook des noods te cave- 
 ren, accorderen en verder alle saaken, van wat aard of natuur 
 die zijn mogten en die de Comparante reets heeft of nader- 
 hand krijgen mogte, te administreren en voorts generaliter 
 alles te doen en te laeten geschieden ’t geen de natuur en 
 voorvallen der saake mogten vereijsschen, ofschoon tot het 
 een of ander een ampelder of speciaalder volmagt vereijscht 
 wierde, dewelke de Comparante begeerde dat gehouden 
 sal werden alsof in deese woordelijk geinsereert waare 
 en sij Compart. , selfs present zijnde, soude kunnen of 
 mogen doen, alles met volkomen magt om een of meer 
 in deselfs plaats te substitueren soo en als de Geconstde. 
 nae tijds omstandigheden van saaken sal te raade vinden, 
   be  
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 belovende van waarde te sullen houden all hetgeen bij de 
 Geconstde. of deselfs Gesubstitueerde sal werden verrigt, onder 
 belofte van indemniteijt, idque sub clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, voorbehoudens nogtans behoorlijke reke- 
 ning, bewijs en reliqua, onder verband en submissie als na 
 regten. In waarheijts oirkond hebben wij ons Stadssecreet 
 segul hier onder doen drukken, en dese door den Secretaris 
 betekenen laeten. Harderwijk d. 2. Augusti 1758,  en was 
 nevens een uitgedrukt segul in een rooden auwel met 
 een wit papieren ruijt overdekt, getekent. Ter ordonu van 
 deselve Abr. van de Graaf: en verklaarde de Comparant, 
 uijt kragt van de clausule van substitutie de voorsr. 
 volmagt geinsereert, te substitueren den Heer en Mr. 
 Bernhart Johan Hoff en aan denselven te geeven 
 alle soodaene magt als aan den Compt. bij deselve met 
 meerdere vermelt, is verleent geworden.  Actum Harder- 
 wijk d. 10 Novemb. 1760. 
 
 
 Voor W.J. van Westervel en De Wolff Schepenen compareerden 
 Jan Bulderman en Evertje Bastard Echteldn. en verklaarden 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken kragt deses  Mr. H.J. Ardesch, 
 ten eijnde om alle der Comparanten saaken, soo in als 
 buijten regten, tam active quam passive, generaliter 
 voor alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten waartenemen, 
 ’t zij van den eersten of tweede Comparant, van wat aard of 
 natuur deselve ook zijn mogen, speciaal meede om 
 naemens de tweede Comparante haare Voogden, ’t zij in der 
 minne of door middelen regtens, tot het doen van rekening 
 wegens haare voogdeijschap te constringeren, ook der 
 Comparanten plaats te vertreden in het adiëren en 
 het invorderen van der tweede Comparante geregte erfportie 
 in de nalatenschap van haar Grootmoeder wijlen Steventje 
 Vliek, in leven Wed. van Ellard Aartsen, ten dien eijnde staat en 
 inventaris te vorderen en soo nodig deselve te straffen, met 
 de verdere mede Erfgenamen te treden tot scheijding en deij- 
 ling van derselver gerede en ongerede goederen, te verkopen  
 en transporteren, magescheijden opterigten en te sluijten 
 en belofte van wharinge te doen, des noods alle ingangen 
 regtens te gebruijken, termijnen te respicieren, sententien 
 te aanhooren en de voordelige ter executie te leggen en 
 van de nadelige te appelleren, te caveren, accorderen en 
 transigeren, penningen te ontfangen en te quiteren, en 
 voorts in alle saaken te doen en te laeten geschieden 
 ’t geen de noodruft vereijsche en de Geconstitueerde 
 raadsaam oordelen mogt en de Comparanten, te saamen 
 of ijder in het bijsonder present zijnde, soude kunnen mogen 
 of moeten doen, ofschoon tot het een of ander een nader 
 of speciaelder volmagt vereijscht wierde, willende ’t sel- 
 ve houden alsof woordelijk alhier geinsereert  waare 
   al 
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 alles met magt om een of meer in deselfs plaats te sub- 
 sritueren, onder belofte van indemniteijt en ratihabitie, 
 cæterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder 
 verband en submissie als na regten, mits de Geconstide. van 
 alles sal doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua.   Actum 
 d. 10 Novemb. 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en De Graaf Schepenen compareerden Abra- 
 ham Wakker en Truijtje Wijncop Echtel., de Vrouw met haar 
 Eheman geassisteert, samt en ijder in het bijsonder, de  
 eerste Comparant van ’s Moeders en de tweede Conmparant 
 van ’s Vaders sijde Susters en Broeders Kinderen en meede 
 Erfgenamen ab intestato van wijlen Herbartus Wijncop, den 
 10. Novemb. 1760 overleden binnen de Stad Amsterdam, be- 
 kenden saam en ieder voor sijn erfportie te constitueren 
 en magtig te maken, doende sulks kragt deses, Jan Alte- 
 na, om der Comparanten interesse nopens die erfnis waarte- 
 neemen, ’t regt van collateraal te helpen aangeven en beta- 
 len, de nodige boedeleed in Comparanten ziele te præsteren, 
 met de meede Erfgenamen tot schifting en scheijding te tre- 
 den, deselve naa coustume locaal te passeren en ondertekenen, 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, ongerede 
 parcelen te verkopen en transporteren, het gereede bij wijse van 
 erfhuijs te doen verkoopen, caveren, transigeren en de ver- 
 kofte parcelen te wagten en wharen, voort alles te doen 
 en te verrigten wat Comparanten selve soude mogen of 
 moeten doen, en in val tot het een of ander nader of spe- 
 ciaelder volmagt gerequireert wierd, sal gehouden werden 
 of dese geinsereert waare, met magt van een of meer 
 personen te substitueren, met belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, waartoe sij haar personen en goederen zijn 
 verbindende, mits den Geconstitueerde verpligt sal wesen 
 bewijs, rekening en reliquate doen.   Actum d. 13 Nov. 1760. 
 
 
 Wij, Mr. Francois Oosterbaan en Mr. R.C.W. de Wolff, in 
 plaats van den Heer Bernhard Willem Pannekoek  thans 
 Oud Burgermeester, Schepenen der Stad Harderwijk, doen 
 kond en verklaren dat versogt  zijn ten sterfhuijse van 
 wijlen Jonkvrouwe Nalida Helena van Brienen, 
 alwaar ons door Jonkvrouwe Lucretia Gijsberta van 
 Brienen, HaarEd. Suster, vertoont is seker besloten pa- 
 pier houdende volgende superscriptie:  “ Voor ons ondersr. Sche- 
 “ penen der Stad Harderwijk compareerden de Jonkvrouwen 
 “ Lucretia Gijsberta en Nalida Helena van Brienen, 
 “ beijde gesond van lighaam ende verstand, dewelke verklaarden 
 “ in dit besloten papier begrepen te zijn haar beijder uijt- 
 “ terste en laatste dispositie, begerende dat binnnen de 
 “ ses weeken naa doode van een haarer beijde geopent en 
 “ in de beste en bestendigste forme mag werden agtervolgt. 
 “ T’ oirkonde is dese bij ons als Schepenen en den Secretaris ge- 
 “ tekent en gesegult binnen Harderwijk d. 29 Nov. 1756.  was 
   na  
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 “ nevens drie cachetten in rooden lak getekent  B.W. Pan- 
 “ nekoek, Francois Oosterbaan, Abr. van de Graaff Secr. 
 
 De cachetten gesien, gaaf, geheel en onbeschadigt bevon- 
 den, den omslag geopent, daar in wederom gevonden 
 een gecachetteert papier met twee pitschaften, dit 
 geopent en daar in bevonden een mutuele uijterste 
 en laatste dispositie van de Jonkvrouwen Van 
 Brienen, boven nader gemelt, soo en in dier voegen ‘t 
 selve bij transfix onder het cachet van onsen Secre- 
 taris hier aan geannecteert, vervolgens in tegenwoor- 
 digheijt van Jonkvrouw L.G. van Brienen als eenige 
 Erfgenaam van wijlen haar Suster voornt., op en voorge- 
 lesen, welke hiervan versogt heeft registrature 
 soo als gebruijkelijk. 
 T’ oirkonde is deze bij ons nevens den Secretaris getekent 
 en gesegult binnen Harderwijk 19. Nov. 1760.  was 
 nevens drie cachetten in rood lak getekent   Francois 
 Oosterbaan, R.C. W. de Wolff, Abr. van de Graaf. Secr. 
 in margine een cachet in rood lak en getekent  Abr. 
 van de Graaf Secr. 
 
 Superscriptie 
 Voor ons, ondergesr. Schepenen der Stad Harderwijk, com- 
 pareerden de Jonkvrouwen Lucretia Gijsberta en Nalida 
 Helena van Brienen, beijde gesont van lighaam 
 ende verstand, dewelke verklaarden in dit belosten 
 papier begrepen te zijn haar beijder uijterste en 
 laatste dispositie, begerende dat binnen de ses weken 
 naa doode van een haarer beijde geopent, en in de beste 
 en bestendigste forme mag werden agtervolgt. T” oir- 
 konde is dese bij ons als Schepenen en Secretaris gete- 
 kent en gesegult binnen Harderwijk d. 19. Nov. 1756. 
 was nevens drie cachetten in rooden lak getekent 
 B.W. Pannekoek, Francois Oosterbaan, Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Testament 
 Wij, ondergeschrevene Lucretia Gijsberta van Brienen 
 en Nalida Helena Van Brienen, overdagt hebbende de see- 
 kerheijt des doods en de onsekere tijd en uijrhe van dien, 
 ende niet geerne uijt dese werelt willende scheijden be- 
 vorens over de goederen, welke wij met de dood sullen 
 koomen natelaeten, eene behoorlijke dispositie gemaakt 
 te hebben, verklaren over sulks bij dese vooraf wel ex- 
 pres te revoceren en casseren en te vernietigen alle 
 voorige testamentaire en codiccillaire dispositien, door ons 
 te saam en of ijder in ’t bijsonder voor dato deses gemaakt 
 ende gepasseert, willende en begerende dat na afsterven 
 van de eerst overlijdende van ons beijden alleen dese 
   onse 
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 onse wharinge en dispositie sal werden agtervolgt en 
 nageleeft. 
 Waartoe dan overgaande, verklaren wij uijt sonderlinge liefde 
 en susterlijke affectie onse laatste uijterste en nadrukkelijke wille 
 en begeerte te weesen, dat de langst levende van ons beijden 
 sal zijn eenig en universeel  Erfgenaam van alle des eerst 
 stervendes goederen, soo gerede als ongerede, obligatien, actien 
 en crediten, goud, sijlver en kleijnoodien, linnen en wullen, 
 en voorts generaliter van all ’t geene de eerst stervende 
 van ons beijde me de dood sal koomen te ontruijmen en 
 naatelaeten, de eerst stervende mitsdien de langst le- 
 vende tot eenige en universele Erfgenaam nominerende 
 en instituerende, ten eijnde en effecte dat de langst le- 
 vende van ons beijde met de goederen en nalatenschap 
 van d’ eerst stervende desselfs schoonste sal kunnen 
 en mogen doen, en daar over soodanig disponeren en handelen 
 als de langst levende sal goed vinden. 
 Begerende dat dese onse dispositie naa doode van de eerst 
 stervende volkomen kragt en effect hebben en bestaan sal, 
 het zij als testament, codicil, legaat, fideicommis, gifte 
 ter saake des doods, of onder de levendige, en voorts op 
 alle soodane andere wijse als best na rechten sal kun- 
 nen bestaan, all waar en schoon alle formaliteiten 
 in deesen niet geadhibeert, willende het daar voor gehouden 
 hebben als of deselve werkelijk geobserveert waaren. 
 In waarheijts oirkonde hebben wij dese onse bovenstaande 
 dispositie door een vertrouwde hand doen schrijven, en deselve 
 na examinatie, leesing en herlesing eijgenhandig onderte- 
 kent en met onse gewoone cachetten besegult binnen 
 Harderwijk den 25. Septemb. 1756. was nevens twee cachette 
 in rood lak getekent.  L.G. van Brienen.  N.H. van Brienen. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Mr. H.J. Ardesch en David Beert- 
 sen Smit, voor het erfhuijs van wijlen Juffer Nalida Helena 
 van Brienen; des beloofde Juffer Lucretia Gijsberta van 
 Brienen, als Erfgenaam ex testamento van haar Suster 
 voorsr., dese haare Burgen te vrijen en guaranderen als regt is, 
 onder verband als naa regten.  Actum d. 29. Novemb. 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Dr. 
 Arnd Vliek, Gosen Vliek en Jan Bulderman, in huijwlijk 
 hebbende Evertje Bastard, Dogter van Arien Bastard en Jacobje 
 Ellards Vliek, voorts Sijmon Volte en Jan Straalman als Voogden 
 over Gijsberta de Vries, Dogter van Peter Jansen de Vries en 
 Jacobje Ellards Vliek, Kinderen en Dogters Kinderen van Ellard 
  Aartsen en Steventje Vliek in leven Ehelieden, en verklaarden te 
 constitueren en magtig te maaken, doende sulks kragt ende 
 mits dese, den Heer en Mr. O.D. Wakker, Advocaat voor den 
   Ho 
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 Hove van Gelderland, om der Comparanten saake tegens 
 Eijbert Claasen pro se en nomine uxoris voor den Hove 
 van Gelderland waarteneemen, daar in alle termijnen van 
 regten te respicieren en alles te doen hetgeen na na- 
 tuur der saake nodig en dienstig zijn sal, als meede 
 om een voordelige sententie ter executie te stellen die 
 te vervolgen soo dat behoort en alles te doen 
 als de Comparanten, present zijnde, selve souden kunnen 
 mogen en moeten doen, alschoon tot het een of ander 
 nader procuratie nodig mogte zijn, welke de Compartn. 
 alhier voor geinsereert wilden gehouden hebben, met  
 magt van substitutie en onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, waar voor de Comparanten sampt en 
 ijder in het bijsonder verbonden hebben haar personen 
 en goederen. Vorders verklaarde de eerste Comparant, 
 Dr. Arend Vliek, den Heer Geconstitueerde meede nog 
 te qualificeren om ter Camere van Rekeninge te 
 compareren en aldaar te versoeken qualificatie, op- 
 rukking en investiture van een Heerengoed, genaamt 
 Kragtenhuijsen, in den Ampte van Putten Buurschap 
 Sprield gelegen, door dode van des Comparant Moeder 
 Steventje Vlieken op hem gedevolveert, daaromtrent 
 alles mede te doen en te verrigten hetgeen nodig en dien- 
 stig zijn sal en in dese gebruijkelijk is, meede met 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, en voorts sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, waarop de 
 Comparanten alle gestipuleert hebben, ten effecte als 
 na regten.   Actum d. 22. Nov. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en Boonen Schepenen compareerde onse meede Raads 
 Vrind Mr. Heribert Cornelis van de Graaff in qualiteijt als Vol- 
 magtiger van den Heer en Mr. Antonij Joan Persoon, Burger- 
 meester en Camera der Stad Deventer, vermogens acte van 
 volmagt voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raaden 
 der Stad Deventer d. 2. Octob. 1760 gepasseert, alhier ver- 
 toont, gelesen en voor bundig erkent, en verklaarde de Com- 
 parant qual. præd. in een vasten en stedigen erfkoop te heb- 
 ben verkoft en derhalve alnu te cederen en transporteren 
 aan en ten erflijken behoeve van Reinier Reiniersen en 
 Cornelia van Dulmen Ehelied., een strepeltje lands aan de 
 Hoge Sijpelt tussen het land van den Heer Verkoper, 
 genaamt St. Joris Hofstede, ter eenre en het land der 
 Koperen ter andere sijde gelegen, ende sulks voor een sum- 
 ma van thien gulden en thien stuijvers, waarvan de Com- 
 parant bekende voldaan te zijn, belovende hetselve te 
 sullen wagten en wharen  als erfkoop regt is, onder ver- 
 band en submissie als na regten.   Actum d. 29 Novemb. 
 1760. 
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 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen en Over- 
 weesmeesteren compareerde Willemtje Lubberts, voormaals 
 Wede. van Jan Hendriksen Hop, sig willende verandersaten, 
 heeft aan haar Kinderen, met naamen Hendrik en Lubbert 
 Jansen, voor haar Vaders versterf bewesen den summa 
 van een hondert en vijftig gulden, eerst te betalen als de- 
 selve sullen mundig weesen; tot securiteit verbind sij Compa- 
 rante haar persoon en goederen, stellende tot whaarburg 
 de persoon en goederen van haar tegenswoordige Bruijdegom 
 die, meede present, deese burgtogt heeft aangenomen, 
 met renunciatie van alle exceptien van order en divisie, 
 daarenboven aan ijder te sullen geeven een ledige kist, 
 een ooij en een lam, willende haar kleden, reden en la- 
 ten leeren na omstandigheden des boedels en van haar 
 staat. 
 Hier waaren aan, over en meede te vreden als aangestelde 
 Voogden, Wulf Hendriksen en Lubbert Hop. Aldus bij 
 ons geaggreëert en getekent binnen Harderwijk d. 5. Meij 
 1760. 
                                                Regist. 27 Nov. 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Evert Elbertsen en Aaltje Tijmons Echteldn., Beert El- 
 bertsen pro se en als Volmagtiger van sijn Huijsvrouw 
 Teuntje Akkerman, meede naamens Willem Vulkers 
 en Hendrikje Elberts Echteldn., volgens volmagt de dato 
 d. 24. Novemb. 1760 voor Burgermeesteren, Schepenen ende 
 Raad der Stad Hattem gepasseert, aan ons vertoont, gelesen 
 en sulks behelsende, en Hendrik Elbertsen, gesamentlijke 
 Kinderen en Erfgenamen van Elbert Hendriksen en Maritje 
 Beers in leven Echteldn., dewelke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en getransporteert 
 voor haar en haar Erven, doende sulks kragt deses, aan Hendrik 
 Priester en Jacoba Langen Echteld., haar huijs of erf met al haar 
 regt en geregtigheijt van dien, staande in de Oliestraat deser 
 Stad, naast het huijs van Br. A. van Westervelt ter eenre en de 
 ledige plaats van de Wede. L. Gros, met geen lasten beswaart dan 
 met een jaarlijkse verponding van twee gulden twee stuijv. en 
 agt penñ., en sulks voor een summa van vijf hondert en dartig 
 gulden van 20 st. ’t stuk vrijgeld, van welke koopspenñ. de 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn; belovende ’t selve parceel 
 te wagten en wharen commervrij en alle voorpligt, als van ver- 
 ponding ordinair 1757 en het schoorsteengeld over den jaare 
 1758, daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en sub- 
 missie als na regten.   Actum d. 27. Nov. 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen hebben voorsr. Comparanten verkoft, 
 gecedeert en getransporteert, doende sulks kragt deses, aan Aart 
 Roest en Woutertje Willems Echteldn. een camp saaijland 
 voor dese Stad aan Oosten gelegen, naast de camp van Hendrik 
 Priester ter eenre en die van Eijbert Gerretsen ter andere sijde,  
   zijnde 
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 zijnde vrij alodiael goed, met geen andere lasten beswaart 
 dan met een ordinaire jaarlijkse verponding van vijftien stuij- 
 vers, voor een summa van een hondert en seventig gulden 
 ad 20. st. het stuk vrijgeld, van welke koopspenñ. de Com- 
 paranten bekennen ten vollen voldaan te zijn, belovende 
 hetselve land te wagten en te wharen kommervrij en 
 allen voorpligt, als van verponding ordinair 1757, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 27. Novemb. 1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde 
 Jacob Marcus, volkomen Eijgenaar, Besitter en Regtheb- 
 bende op de Bank van Lening binnen dese Stad, welke 
 sijn Broeder Berent Marcus voor hem waargenomen en gead- 
 ministreert heeft, mitsgaders de gehele winkel met sijn ap en 
 dependentie, soo als geseide Berent Marcus onder sig heeft 
 en aan dese Comparant toebehoort, verklaart in en vermits 
 dese te cederen en in vollen eijgendom overtegeven aan sijn 
 Soon Mordechai Jacob Marcus en Alida van Rees Echteldn., 
 all sijn regt en prætensie, welke de Comparant heeft aan 
 voorsr. Bank van Lening en winkel, onder sijn geseide 
 Broeder berustende, sonder daar aan eenig regt van eijgendom  
 te behouden, voor een summa van vierduijsent negen hondert 
 en negenthien gulden, welke voorsr. Egteld., meede present 
 zijnde, beloven te betalen van ses maanden tot 
 ses maanden, beginnende met dato deser, ijder reijs seven 
 hondert en vijftig gulden, en daarmeede prompt te cont- 
 nueren tot dat voorsr. summa ten vollen sal wesen aan- 
 betaalt, daarvoor verbindende haarlieder personen en 
 goederen, geen uijtgesondert, in specie de Bank van Lening 
 en winkel, het een en ander submitterende aan de judica- 
 ture van deser Stad Gerigt. 
 Voorts is bedongen dat voorsr. Echteldn. de respective betaals- 
 dagen versuijmende en in gebreken bleven om op ijder ter- 
 mijn de gestelde summa te betalen, sullen daarenboven 
 nog verbeurt hebben de summa van vijftig gulden ijder 
 reijs. 
 Werdende het verband van Jacob Marcus voor de Bank 
 van Lening aan de Heeren van de Magistraat hier meede 
 geensints gepræjudicieert of vermindert, maar blijft in 
 sijn geheel, verbindende voor alle hinder en schade sijn 
 persoon en goederen, ten bedwang en submissie als na reg- 
 ten, waartegens beloofden voorsr. Echteldn. haar Vader 
 kost en schadeloos te sullen guaranderen, onder gelijk ver- 
 band van haar personen en goederen als regt is.   Actum den 
 28. Novemb. 1760. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Mordechaij Jacob Mar- 
 cus en Alida van Rees Echteld., volgens acte op dato door 
 haar Vader Jacob Marcus voor Schepenen gepasseert,  
 eijgenaars en Besitters van de Bank van Lening binnen 
   de 
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 dese Stad, onder Berend Marius berustende, alsmeede van sijn 
 geheele winkel, niets uijtgesondert, volgens onderlinge taxatie 
 te saam bedragende de summa van vijf duijsent en vijfhon- 
 dert gulden, verklaarden mits dese aantestellen geseide Be- 
 rent Marcus tot Administrateur en Boekhouder van de voorsr. 
 Bank van Lening en winkel, soo en in dier voegen als geseide 
 Berent Marcus bevorens ten tijde van Jacob Marcus het 
 heeft waargenomen. 
 Des compareerden Berent Marcus en Clara Abahams Echteldn. 
 en bekennen mits dese voorsr.  administratie op haar te nee- 
 men, daar omtrent te doen en handelen soo als ’t betaamt, 
 aannemende om rekenschap te geeven en verandwoording van 
 sijn administratie te doen, als eerste Comparanten ten 
 allen tijde quaamen te requireren, verbindende tot securi- 
 teijt haar personen en goederen, deselve naa voorgaande 
 informatie verwillekeurende buiten eenige forme 
 van proces bij parate executie. 
 Voorts zijn wedersijds Comparanten hieromtrent met den 
 anderen overeengekoomen, dat al de negotie, welke Berent 
 Marcus mogt koomen te doen, sal wesen op halve winst, 
 niet alleen ten aansien der goederen welke de eerste Compa- 
 ranten aan hem quaamen te senden, maar ook die goederen 
 welke hij voor sig selve inkogt, niets uijtgesondert, gelijk 
 ook omtrent de Bank van Lening, dat de pagt van de 
 Bank van Lening met de verdere onkosten half en half 
 sullen werden gedragen, blijvende de huur van het huijs 
 tot lasten van Berent Marcus alleen. 
 Vervolgens is bedongen, dat dese Contrahenten hier van sullen 
 kunnen uijtscheiden, mits een halvjaar bevorens malkanderen 
 hier van verwittigende, maar bij ondervinding dat Berent 
 Marcus geen behoorlijke administratie hielt, of man- 
 queerde in het doen van rekening, of kwam te overlijden, 
 sal het Mordechai Jacob Marcus vrijstaan om hem de ad- 
 ministratie te ontneemen en daar meede doen en handelen 
 naa welgevallen. 
 Tot nakoming van ’t een en ander verbinden Contrahenten 
 haar persoon en goederen, ten bedwang en submissie als 
 na regtern.   Actum d. 28 Novemb. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen compareerdede Heer Gerret 
 Nicolaas van Holthe, Lieutenant Collonel van een Regiment Dra- 
 gonders, ons vertonende de Gerigtsboeken der Stad Elburg van den 
 jaaren 1541 tot 1547, als meede het Recognitieboek van den 
 jaaren 1545 tot 1553, en het Sententieboek van den jaaren 1551 
 tot 1587, beijde van voorñ. Stad, met versoek dat wij deselve 
 geliefden te examineren en hem, Producent, certificatie verle- 
 nen van de jaaren in welke Gerret van Holthe bij het pas- 
 seren van acten, houden van gerigtsdagen, of wijsen van 
   or 
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 ordelen als Schepen der Stad Elburg bevonden word geadsis- 
 teert te hebben. 
 Alle welke voorñ. Registeren wij geexamineert hebbende, 
 certificeren mits dese, dat Gerret van Holthe in geen 
 andere jaaren dan 1542, 1543,  1544 en1545 bij het pas- 
 seren van acten, houden van Gerigtsdagen ofte wijsen van 
 ordelen, bevonden word geassisteert te hebben. 
 Des ’t oirkonde der waarheijt hebben wij dese eijgenhandig 
 getekent binnen Harderwijk d. 26. Novemb. 1760. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden 
 Cornelis Timmer en Maria Ossenberg Echteldn., welke be- 
 kennen in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 aan en ten erflijken behoeve van Harbartus Molenberg 
 en Maria Rosendal Echteldn. een huijs, staande in de 
 Bruggestraat tussen de Bongersteeg en het huijs 
 van de Gesusteren Hendrikje en Fennetje Sluijk, voor 
 de summa vantwee hondert en twintig Caroli guldens, 
 waar van nog geen transport gedaan is. 
 Des compareerden de tweede Comparanten Echtelieden en 
 bekenden voorsr. huijs wederom verkoft te hebben aan 
 Jan van Luijk en Grietje Jans Echteldn. voor de summa 
 van twee hondert vijf en dartig gulden, daar van sij be- 
 kenden voldaan te weesen, waar tegens de eerste Compa- 
 ranten als Eijgenaren en Besitters, mits dese voorsr. 

 huijs zijn cederende en transporterende, renuncierende 
 de tweede Comparanten van alle regt ofte pretensie 
 welke sij uit hoofde van de eerste coop daar aan mogten 
 hebben, belovende voorsr. parceel te wagten en wharen com- 
 mervrij en allen voorpligt, tot de ordinaris verponding ad … 
 … jaarlijks 1759 en het heerstedegeld 1760, aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 5 Decemb. 1760. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Graaff Schepenen compareerde de 
 Heer Hendrik Boonen, Oud Burgermeester deser Stad, en ver- 
 klaarde in en vermits dese te consenteren en bewilligen 
 in soodane Huijwelijk, als sijn oudste Soon, den Heer Mr. 
 Derk Boonen, onsen meede Raads Vriend, voornemens is 
 integaan en naa kerkenorder te voltrekken met Jonk- 
 vrouwe Eva Susanna Lijnslager, woonagtig binnen 
 de Stad Utregt, hetselve met sijn vaderlijke appro- 
 batie corroborerende, met versoek, dat dit gegeve con- 
 sent bij Heeren Commissarien van Huijwlijkssaaken, 
 ofte soo nodig bij de Heeren Predicanten binnen wel- 
 gemelte Stad Utregt, of elderd daar het gerequireert 
 werde, mag werden gerespecteert en geconsidereert als 
 of den Comparant in persoon bij de intekening tegens- 
 woordig was.   Actum d. 5. Decemb. 1760. 
 
 
 Voor Boonen en De Wolff Schepenen compareerde 
 Meijntje Hendriks, Weduwe van Rutger Cornelissen, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken kragt deses 
   Arres 
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 Arres Beck, wonende te Nijkerk, ten eijnde om in het 
 generaal alle des Comparants saaken, soo in als buijten regten, 
 tam active quam passive, voor alle Rigteren en Gerig- 
 ten, waartenemen, ongerede goederen te verpagten, schul- 
 den in te vorderen, penningen te ontfangen en te quiteren, 
 en vorders alle haare saaken waartenemen, ofschoon tot 
 het een of ander en nader of ampelder volmagt gerequi- 
 reert wierde, deselve mit dese voor geinsereert houdende, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 10 Decemb. 1760. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compa- 
 reerde Anna Geertruijd Huijsman, Weduwe van Harmanus 
1766. 3. Januar. van Munster, welke bekende voor sig en haar Erven in 
is desen Hof door een vast en stedigen erfkoop verkoft te hebben en mits dese 
gemelte Anna te cederen en in vollen eijgendom overtegeven aan Maria 
Geertruijd Huijs- van Elfrinkhof en haar Erven, een hof tegensover de oude 
man weder gere- moolen naast den hof van Adam van Luijk ter eenre en 
dimeert met die van haar Broeder ter andere sijde, doende in ordinaris 
vier hondert en verponding behalven de Stad stuijver …- voor de 
tagtig gulden. summa van vierhondert en tagtig gulden vrijgeld, sullende 
 in betaling verstrekken een obligatie de dato den. 27. 
 Julij 1749, bij haar en wijlen haar Eheman gepasseert 
 ten behoeve van dese Koopersche ter summa van  ………  300-:- 
 zijnde hiermede dood en te niet. 
 Dan nog wegens geld van tijd tot tijd aan haar en 
 haar voorsr. Man verstrekt de summa van     ……………-    100-:- 
 als meede aan contant geld aan Comparante ge- 
 geven de summa van   ………………………………………-    80-:- 
                                           te saamen  ………………………  480-:- 
 Dus bekende hier meede van voorsr. coopspenningen betaalt 
 te weesen, belovende deese hof te wagten en wharen als 
 erfkoop regt is, onder verband als naa regten. 
 Zijnde daar benevens geconditioneert, dat dese Comparante 
 gemelte hof ses jaar agter een in huijr sal behouden 
 voor veerthien gulden jaarlijks, met 1. Januar. 1761 te 
 beginnen; soo sij de huur ijder jaar niet betaalt, sal 
 de Kopersche magt hebben om haar den hof op te 
 seggen en aan andere te verhuuren. 
 Vervolgens behout de Comparante aan sig om dese hof 
 binnen de eerst komende ses jaaren te kunnen inlos- 
 sen met alle sulke penningen, als nu daar voor gege- 
 ven zijn.  Actum Harderwijk d. 16 Decemb. 1760. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compa- 
 reerden Jan Apeldorn, Burgermr. deser Stad, en Dr. 
 Arnd Vliek, als Executeur en meede Erfgenaam van 
   sijn 
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 sijn Ouders Ellart Aartsen en Steventje Vliek Zal., 
 dewelke in de beste forme regtens constitueerden en 
 magtigden den Heer en Mr. Evert van Diermen, Sche- 
 pen te Vianen, om aldaar te procederen bij arrest of 
 andere midelen regtens op soodane erfportie als op 
 Barent Harmsen en desselfs Huijsvrouw Dirkje 
 Peters in de nagelaten en verstorven boedel van Lam- 
 mertje Dekkers, te Vianen oveleden, is verstorven; 
 meede te procederen tegens diegeene welke eenig regt  
 of pretensie op die erfportie mogte koomen te maken, 
 uijt wat hoofde die ook mogte zijn, alle middelen 
 regtens waarteneemen, deselve tot het uijteijnde te 
 vervolgen, penningen te ontfangen, te quiteren, 
 voorts alles te doen en te verrigten hetgeen de 
 Comparanten, selfs present zijnde, souden kunnen 
 of mogen doen, met de magt van substitutie, be- 
 loftte van ratihabitie en indemnisatie, als regt is. 
 Actum d. 29 Decemb. 1760. 
 
 
 Voor De Graaff en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Juffer Sara Palthe, Wede. van wijlen de Heer Hendk. 
 Oosterbaan, in dese geassisteert met onsen meede 
 Raads Vriend de Heer Mr. Francois Oosterbaan, 
 welke bekende voor haar en haar Erfgenamen te heb- 
 ben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 te transporteren aan en ten erflijken behoeve van 
 Vrouwe Reiniera Geertruij Persoon, Wede. van wijlen 
 den Heer en Mr. Jacob Winter van de Graaff, in leven 
 onsen meede Raads Vriend, en haar Erfgenamen, 
 twee stuks obligatien, staande beijde ten lasten van 
 de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, ten 
 comptoir van d’ Unie in ’s Graven Haage, op naam 
 van Andreas Gotlieb Baron van Bernstorff, 
 d.d.d. 8. Aug. 1712 en geaggreërt d. 1. Juli 1713, 
 de eerste groot veerthien hondert gelijke ponden ad 
 40 grooten het pond, Ru. fº. 178 vs.  Nº. 46. Ru. fº.67. 
 de tweede groot een duijsent gelijke ponden ad 40 
 grooten ’t pond, Ru. fº.208 vs. Nº. 45. Ru. fº. 73. 
 ende sulks voor een summa van  …………………………    2400-:-: 
 segge twee duijsent vierhondert gulden 
 en voor de verschene rente van d. 8.Aug. 1759 
 tot d. 8. Januar. 1761 inclusive zijnde 17 maan- 
 den a 3.p.cent ’s jaars  ……………………………………        102-:-: 
  te saamen    ……………       2502-:-: 
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 Van welke summa van twee duijsent vijfhondert en 
 twee gulden de Comparante bekende mits dese na genoe- 
 gen voldaan en betaalt te zijn, en dus deese twee obli- 
 gatien aan Vrouwe Copersche en haar Erven in vollen 
 eijgendom overtegeven, sonder daar aan eenig en aller- 
 minste regt, actie of eijgendom te behouden of te 
 reserveren, belovende deselve voor alle namaning, 
 op en aanspraak, kost en schadeloos te sullen in- 
 demniseren naa behooren, onder verband van haar 
 persoon en goederen en submissie als na regten. 
 Actum d. 29 Decemb. 1760. 
 
 
                    Lectum et Recognitum 
                    d. 9. Januar 1761 
 
 
 Voor Van Holthe en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Arnt van Asselt, zijnde van competenten ouderdom, dewelke 
 ter instantie van den Heer en Mr. Henrik Johan Schrassert, 
 Scholtis deser Stad, bij handtasting in eedes plaats heeft 
 verklaart, dat sedert desselfs aanstelling als  Roeijdra- 
 ger deser Steede, meerendeels en alsoo verscheide reisen 
 door wijlen den Heer en Mr. Johan Schrassert, in leven 
 Scholtis en Secretaris deser Steede, is geemploijeert 
 en gebruijkt geworden wanneer alhier dronkelingen  
 en driftgoederen kwamen aandrijven en opgebragt 
 wierden, als meede dat hij Comparant bij die gelegent- 
 heijt gemelte Heer Johan Schrassert selfs heeft 
 hooren seggen, dat hem, Scholtes, een geregte derde 
 portie van alle die goederen was competerende, en hij, At- 
 testant, ook niet beter of anders weet of gemelte Heer 
 Scholtis saligr. heeft ook altoos een geregte derde part 
 getrokken en genoten, al t’ welk den Comparant 
 verklaarde de suijvere waarheijt te zijn, met offerte 
 om ’t selve ten allen tijde met solemnelen eede te 
 sterken.  Actum d. 27. Dec. 1760. 
                                            Regist. d. 3. Januar. 1761.  
 
 
 Voor De Meester en Van de Graaff Schepenen compareer- 
 den Marten Aaltsen en Aartje Wijgmansen Echtel. en 
 verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
 porteren aan Jan Beersen en sijne Erven, een math 
 Hooijland op de Oostermehen in de groote oude Mehen 
 aan de Beek, wandelende met den Kooper en Dirk Ger- 
 retsen en Jan Jacobsen, ende sulks voor eene 
   sum 
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 summa van vijf hondert en twintig gulden, daar 
 van de Kooperen bekenden voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. parceel op een verponding van 1-4-14 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 de verponding over ordinaris 1759 incluijs, daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 3. Januar. 1761. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen 
 compareerde Mr. Henrik Johan Ardesch, als Volmag- 
  tiger van Albert Hoefhamer en Lubbertje Brands 
 Echteldn., ingevolge acte van volmagt voor Burgermee- 
 steren en Regeerders der Stad Amsterdam d. 12 Aug. 
 1760 gepasseert, deselve bij ons gesien en ad hunc ac- 
 tum deugdelijk bevonden, en verklaarde in voorsr. quali- 
 teijt te hebben verkoft en over sulks kragt deses  
 te cederen en transporteren aan Evert Fijn van 
 Draat en Fennetje van Cleeff Echteldn. ende haar Er- 
 ven een huijs en erve, staande binnen dese Stad in de 
 Bruggestraat naast de behuijsing van Burgermr. 
 W.J. van Westervelt ter eenre en het huijs van 
 Beertje Hartgers, Wede. van Wouter Petersen ter ande- 
 re sijde, ende sulks voor een summa van drie hon- 
 dert gulden, daar van de Comparant præd. qual. be- 
 kende voldaan te zijn, belovende onver sulks voorsr. 
 huijs, op een ordinaris verponding van 4-5-: te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt (de verponding 
 over ordinar. 1758 en het heerstedegeld tot ult. Junij 
 1760 incluijs) daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband van sijner Principalen personen en goede- 
 ren, met submissie als na regten.   Actum d.3. Ja- 
 nuar. 1761. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen compareerden 
 Peter Hannessen en Jacob Dirksen, dewelke verklaarden ter 
 requisitie van onsen meede Raads Vrind Mr. N.W. de 
 Meester, nae alvorens door de Magistraat ad hunc 
 actum speciael geauthoriseert te zijn, nae rijpe over- 
 weging en nauwkeurig ondersoek getaxeert te hebben des- 
 selfs erf, genaamt de Hooge Duijnen, gelegen in ons 
 Schependom, buurschap Hierden, soo als agter ijder post 
 staat uijtgedrukt, en soo als haar hetselve in cas 
 van koop dienen soude, jaa selfs den eenen Broeder 
 van den anderen wel koopen mogt, præsenterende dese 
 verklaring, des noods zijnde, ten allen tijde seer gerust 
 te kunnen en te willen beëdigen namentlijk: 
   Huijs 
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 Huijs Hof, berg en schuijren op  …………-  1200-:-: 
 Hooijland op de Oostermehen 
 een camp van drie math, ijder math 
 op f.375-:- dus   …………………………-    1125-:-: 
 drie math als voorn. de Hofstede 
 genaamt op  ………………………………    1125-:-: 
 ½ math van Rende Jacobsen   …………      150-:-: 
 1½ math van de Oude Mannen, ge- 
 naamt het Tonseler campje on- 
 der Ermelo, ijder math op f. 200-:-: 
 dus   ……………………………………….      300-:-: 
 Evert Martens camp, groot twee 
 math, ijder op f. 100-:-: 
 dus   ……………………………………….      200-:-: 
               Weijlanden 
 Een camp genaamt de Driest met 
 nog een camp daar bij   …………………    1400-:-: 
 Het paardecampje digt bij de 
 Essenburger papiermoolen  …………….      300-:-: 
 Houtgewassen langs de hooij 
 en weijlanden, brengende op 
 in seven jaaren f.42-:-: dus 
 jaarlijks f. 6-:-: gerekent te- 
 gens 4 per cent, dus   …………………-      150-:-:                6250-:-: 
  
 En dus Huijs, hof, berg, schuur, hooij en weijlan- 
 den met derselver onderhorige houtgewassen 
 op f. 6250-:-: 
 De groote camp bij het huijs, groot 
 7 mudde, zijnde thiendvrij ijder 
 mud op f. 500-:-: dus  ………………….     3500-:-: 
 de Bredde, groot 3 mudden, zijnde 
 thiendvrij  ……………………………….      1500-:-: 
 de Gele Brink groot 8 schepels, 
 waar van maar een schepel de 
 thiend onderhevig is  …………………        1000-:-: 
                                                         6000-:-:     --___________ 
                                               6250-:-: 
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   Transport    6250-:-: 
 
 Transport der Zaijlanden  ……………-      6000-:-: 
 de helft van de olde camp, waar 
 van de thiend gegeven word, groot 
 ses schepel   ……………………………        750-:-: 
 
 het holtgewas om ’t saijland 
 brengende op ijder houw van 
 7 jaaren f. 336-:-: dus jaarlijks 
 f. 48-:-: gerekent tegen 4 per 
 cent dus  ………………………………         1200-:-:  
 en dus de saaijlanden met derselver 
 ommestaande en bijgelegene holt- 
 gewassen op   ………………………………………          7950-:-: 
                                              14200-:-: 
 Actum Harderwijk d. 10 Janar. 1761. 
 
 Voor deselve Schepenen is op d. 28 Januar. 1761 wer- 
 kelijk den eed door Peter Hannissen en Jacob Dirk- 
 sen afgelegt. 
 
 
Geprothoc. in het Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerden 
oud prothoc. fº. 365 onse meede Raads Vrind Mr. N.W. de Meester en Vrouwe 
 G.J. Toewater, in deese soo veel nodig geassisteert 
 met haar Eheheer, Eheluidn., dewelke verklaarden bij 
 deese tot reële Burge te stellen haar erf, gelegen 
 in ons Schependom, buurschap Hierden, genaamt 
 de Hooge Duijnen, soo als hetselve aldaar in sijn 
 bekende bepalingen gelegen en door Peter Hannissen 
 en Jacob Dirksen, naa alvorens door de Magistraat 
 ad hunc actum speciael geauctoriseert te zijn, op den 
 10 Januar. 1761 geschat is waardig te zijn een sum- 
 ma van veerthien duijsent en tweehondert gulds., 
 voor de goede administratie van haar Ed. Swager en 
 Broeder Mr. W.H. Toewater, in qualiteit als aange- 
 stelde Ontfanger van de verponding redemptie 
 50e. of 25e. penñ., en wat hem gedurende sijn ont- 
 fangst te beuren en te innen mogt opgelegt 
 werden, met den aankleven van dien in en over 
 den Ampte van Rhede, het voorsr. erf ten dien 
 eijnde na landregten verwillekeurende, verbin- 
 dende en submitterende aan de parate executie 
 des Quartiers van Veluwen en des Ontfangers Ge- 
 neraals, soo veel als bij derde of laatste ruijming 
 sampt in en aankering en in specie mede alle 
 andere executien, soo alrede bij den Quartiere 
   tot 
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 tot inninge van voorsr. middelen gearresteert zijn, 
 als de reële verkoping van goederen, senden van Exe- 
 cuteuren en verdubbeling van deselve of andersints 
 die alnog gearresteert of beraamt mogten worden; 
 bekennende de Comparanten, sampt en ijder in ‘t 
 bijsonder, van de kragt deser burgtogt en speciael 
 verband en verwillekeuring ten vollen geinfor- 
 meert te zijn, namentlijk dat men niet en behoeft 
 te gebruijken eenige ingangen regtens, maar 
 met de werkelijke executie naa Land of Stad reg- 
 ten begint met de reële verkoping van ’t erf, son- 
 der eenige ingang en of gebruijk van Stad of Land 
 regten of met toesending van Executeuren 
 of verdubbeling derselver, volgens quartierlijke 
 resolutie genomen en nog te neemen ende 
  sulks, dat aan voorsr. erf door den Ontfanger Ge- 
 neraal sal kunnen verhaalt worden alle agter- 
 stand, hinder en schade, als meergemelte Quartiere 
 of Ontfanger Generaal ter oorsaak van de voorsr. 
 ontfangst en derselver bediening soude mogen 
 koomen te lijden, renuncierende ten dien eijnde 
 de Comparanten, sampt en ijder in het bijsonder, 
 van de exceptien ordinis en divisionis et excussionis, 
 ende bijsonder de Vrouwe Comparante, geassisteert 
 met haar Eheheer, van de exceptie SeCt* Velle-                    * Senaetus Consulti 
 jani, van welkers kragt de Comparanten volkomen 
 geinformeert zijn en verder van alle exceptien, 
 beneficien en privilegien naa regten dese con- 
 tratierende, gelijk generalijk en specialijk 
 de Comparanten submitteren alle quæstien 
 ter oorsaak van de voorsr. ontfangene of uijtgege- 
 vene penñ., of daar op te volgen executien, ma- 
 nieren en vervolg van dien tussen het meergemelte 
 Quartier en den Ontfanger Generaal ende haar  
 Comparanten, sampt en ijder in het bijsonder, vallende 
 de judicature en kennisse van de Ed.Mog. Hee- 
 ren ordinaris Gedeputeerden, om daar in onvermin- 
 dert die judicature, Haar.Ed.Mog. alleen compe- 
 terende, finalijk sonder provocatie, appel, revisie 
 of andersints te mogen erkennen, met belofte 
 van hetselve gewijsde te sullen nakomen en ag- 
 tervolgen, gelijk een sententie bij den hoogsten 
 Appelations Rigter gewesen, ten dien eijnde 
 meede voorñ. erf submitterende de judicature 
 van den Ed. Hoven van Gelderland en alle Heeren 
   Ho 
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 Hoven Rigteren en Gerigten, mits dat de Ontfanger 
 Toewater voor desselfs competenten Rigter in dese 
 comparerende verklaart en aanneemt desselfs voorñ. 
 Burgen ten allen tijde te sullen vrijen en wharen, 
 kost en schadeloos houden, onder bovengenoemde 
 verband en submissie van sijn Ed. persoon en goe- 
 deren, geen uijtgesondert, en renunciatie van 
 voorngemelte en alle andere exceptien, be- 
 neficien en privilegien naa regten dese contra- 
 rierende.    Actum Harderwijk d. 12. Januar. 1761. 
  
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerde 
 Vrouw Henrietta Johanna Schrassert, Wede. en getug- 
 tigde Boedelhouderse van wijlen den Heer Engelbert Geor- 
 ge Ardesch, in leven Scholtis en Ontfanger des Ampts 
 Barnevelt, in dese geassisteert met de Heer Pelgrom 
 Ardesch als haaren gekooren Momber, voorts compa- 
 reerden denselven Heer Pelgrom Ardesch en de Heer 
 Gerret Willem Ardesch, en verklaarden in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken kragt deses Mr. Henrik Johan Ardesch, 
 ten eijnde om naamens haar Comparanten, ter plaatse 
 daar het behoort en nodig zijn sal, te erschijnen en 
 te verbinden generaliter der Comparanten personen 
 en goederen, en speciael soodane ongerede goederen, 
 als de eerste Comparante voor sig en de twee laatste 
 Comparanten met haar Broeders en Susters te saamen 
 pro communi indiviso besitten en op Veluwe in den Ampten 
 van Ede en Barnevelt gelegen, ende sulks voor den 
 ontfangst van de verponding over dese Stad en Schepen- 
 dom bij de Geconstitueerde geadministreert werdende, 
 ten eijnde om te strekken tot securiteit van ’t Quar- 
 tier van Veluwen en den Ontfanger Generaal, ende 
 tot all sulke summa, als volgens Quartiers reso- 
 lutie gerequireert sal werden; met submissie aan 
 de parate executie en voorts in soodaene forme 
 als na Quartiers resolutien en formulieren behoort, 
 d’ actens daar van te passeren en te laeten registreren, 
 en voorts daar omtrent alles te doen en te laten geschieden 
 ’t geen de natuur der saake vereijscht en de Compa- 
 ranten, selfs præsent zijnde, souden kunnen, mogen 
 of moeten doen, met magt van substitutie, belofte 
   van 
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 van ratihabitie, onder renunciatie van alle exceptien, 
 in sonderheijt ten opsigte van de eerste Comparante, van 
 het beneficium SCte Vellejani et authent. Cod. siqua 
 mulier, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 12. Januar. 1761. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen compareerden 
 Jan Coopsen en Cornelis Verhoef, beijde van competenten 
 ouderdom en alhier woonagtig, en verklaarden ter instantie 
 van Mr. Henrik Johan Ardesch, Ontfanger deser Stad, 
 te hebben gewaardeert en geæstimeert het huijs en 
 erve staande binnen dese Stad tegenover de Wullewever- 
 straat, soo als thans bij desselfs Vrouw Moeder, 
 H.J. Schrassert Wede. E.G. Ardesch bewoond en gebruijkt 
 word, en sulks op een summa van vier duijsent guldn., 
 welke estimatie en taxatie de Comparanten verklaarden 
 in alle opregtigheijt te hebben gedaan naadat sij 
 alvorens het gemelte huijs met sijn ap en dependen- 
 tien nauwkeurig hebben opgenomen, en hebben 
 vervolgens deselve naa voorgaande præavisatie van 
 de kragt des eeds en swaare straffe des mijneeds, 
 met solemnelen eede bekragtigt.  Actum 13. Januar.  
 1761. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Jan Apeldorn, Burgermr. deser Stad, en Arnt Vliek, voor 
 hem en als Boedelhouder van sijn overleden Ouders, de- 
 welke verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 van regten bij deese te constitueren en magtig te 
 maaken Jan Helfkens Gijsbertsz., Procureur voor 
 de Edele Camere van Justitie te Vianen en onderhorige 
 Vierscharen van dien, speciael omme in naame van 
 de Heeren Comparanten te doen arrest op soodaene 
 penñ. als reets zijn berustende of nog sullen koomen 
 te besrusten onder Mr. Evert van Diermen, Advt. voor 
 den welgemelten Camer en Burgermr. der Stad Vianen, 
 als Gemagtigde van de gesamentlijke Erfgeñ. van Lam- 
 bertje Dekkers, overleden tot Vianen, voor soo verre 
 aangaat de erfportie van Berent Harmsen en Dirkje 
 Peters Ehelieden in de nalatenschap van de overleden 
 Lambertje Dekkers voorñ., tegens geseide Echtelieden  
 te procederen tot verkrijging van een summa van 
 vijfhondert vijf en twintig guldens en drie stuijvers, 
 wegens restant van verschenen landpagten, salv. error 
 caluili, als meede te procederen jegens all degeene 
   die 
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 die eenig regt of pretensien op de geseide erfportie 
 van gemelte Berent Harmsen en Dirkje Peters Echte- 
 lieden soude koomen te maaken, uijt wat hoofde 
 die ook mogte zijn, daar in alle middelen regtens waar- 
 teneemen en de saaken te vervolgen tot d’ executie insluijs, 
 de voordelige sententien ter executie te leggen en van de 
 nadelige t’appelleren of provoceren of daar bij te persis- 
 teren, soo sijn goede raad gedragen sal, en generaal 
 in deese alles meer te doen en te verrigten ’t geen sij 
 Heeren Comparanten, selfs præsent zijnde, souden kunnen 
 of mogen doen, alles met magt van assumptie 
 en belofte van ratificatie en approbatie, onder den 
 verbande als na regten.   Actum d. 15. Januar. 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Harmannus 
 Stokebrand en Johanna Mojen Echteldn., Lambertus 
 Mojen en Eva Bleijsweijk Ehelieden, Jacobus Mojen en 
 meede de rato caverende voor sijn Vrouw Lucia van 
 Eijbergen, Hendrik Moojen en Francina van Eijbergen 
 Echtelieden en Johan Moojen en Wilmina van Emst 
 Eheliedn., te saamen respective Kinderen en Erfgenamen 
 van wijlen haar Vader en Moeder Johan Moojen, in  
 leven Oud Burgermr. deser Stad, en Jacoba van der 
 Beck in leven Eheldn., en verklaarden in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan Mar- 
 tinus Vastenhouw en Maritje Lamans Eheliedn. 
 ende haar Erven, een huijs en erve met een agter- 
 keuken en plaats, daar van de schuur op heeden aan 
 Hendrik Moojen is getransporteert, staande en gelegen 
 in de Groote Poortstraat naast het huijs van Gerret 
 Ittersum ter eenre en het huijsje van der Comparanten 
 Ouders ter andere sijde, ende sulks voor een summa 
 van sevenhondert guldens, daar van de Comparanten 
 en Transportanten bekenden voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. parceel te wagten en wharen,  op een 
 ordinaris verponding van 3-16-4, kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over orinaris 1759 en ’t heer- 
 stedegelt tot ultº. Junij 1760 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoopregt is, onder verband en submissie als na 
 regten.  
 Voorst verklaarden deselve Comparanten in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
   kragt 
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 kragt deses te cederen en transporteren aan Hendrik Moojen 
 en Francina van Eijbergen Ehelieden voorsr. ende haar Erven, 
 een schuur in de Groote Marktstraat naast de grut- 
 moole van Cornelis Buurman ter eenre en het huijs 
 van Gerret Martensen ter andere sijde, als meede een 
 schuur daar aan van het huijs van wijlen der Compa- 
 ranten Ouders, op heden aan Martinus van Vastenhouw 
 getransporteert en afgedeelt, ende sulks voor een sum- 
 ma van tweehondert en dartig guldens, daar van de 
 Comparanten en Transportanten bekenden voldaan te 
 zijn, belovende over sulks voorsr. parcelen, op een ordinaris ver- 
 ponding van 2-2-8 en een stedigheijt van een stuijver en 
 vier penñ. aan het Rentampt der Cloostergoederen, te 
 sullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 daar van aftedoen als erfkoopregt is, de verponding over 
 ordinaris 1759 en de stedigheijt over 1760 incluijs, onder ver- 
 band en submissie als na regten.   Actum d. 16 Januar. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 de Heer Jacob Gordon, Collonel ten dienste deser Landen, 
 en Vrouwe Johanna Maria Heijdenrijk Ehelied. mar. tut., 
 dewelke verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens volmagtig gemaakt ende geconstitueert te hebben, 
 sulks doende kragt deses, den Heer en Mr. B.H. Cremer, 
 S. Momber derser Landschap en Advocaat  t’ Arnhem, omme 
 ten gevolge en naa inhout van het accoord door den 
 Geconstitueerden met Steven Elings op d. 8. deser binnen 
 Arnhem ingegaan en getekent, en welk accoord sij Compa- 
 ranten verklaarden ten vollen te approberen en ratificeren, 
 aan denselven Steven Elings en sijne Erven te doen behoorlijk 
 landregtelijk transport van seeker huijs, hof en boomgaart 
 met twee morgen bouw en hopland, groot een en een half 
 morgen , genaamt de Hoogen Camp in den Quartiere van 
 Nijmegen Ampte van Zetten kennelijk gelegen, soo en 
 als bij denselven Steven Elings thans werkelijk gepossideert 
 en beseten word, als zijnde hetselve door desselfs Schoon- 
 vader Boudewijn Hendriks, van wien het regt aan opge- 
 melte Steven Elings gekoomen is, in den jaare 1699 publijk 
 aangekoft van Jacobus Vermeer, wiens regt sij Comparanten 
 hebben geaquireert, alles invoegen met meerderen bij 
 voorñ. accoord vermelt, en sulks met belofte van vrijinge 
 en wharinge als erfkoop regt is, ende verder omtrent 
 het een en ander alles te doen en te laeten geschieden 
 ’t geen der saake noodruft en coustume locaal sal re- 
 quireren en sij Constituenten, selfs præsent zijnde, souden 
 kunnen, mogen en moeten doen, ofschoon tot het een 
 of ander een nader en speciaelder volmagt mogt werden 
 requireert, deselve voor geinsereert houdende, alles 
   met 
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 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemnisatie en verdere clausulen naa regten nodig 
 en gebruijkelijk.   Actum d. 19. Januar. 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde de Heer Johan- 
 nes van Elfrinkhof, Predikant tot Ermelo, welke be- 
 kende voor sig en sijne Erven in een vast en ste- 
 digen erfkoop op d. 7. Sept. 1757 te hebben verkoft en over 
                                     (en transporteren) 
 sulks kragt deeses te cederen \/  aan en ten erflijken behoeve 
 van Egbert Pieters en Anna van Dijk Echteldn., een 
 huijs met sijn ap en dependentie, staande in de Wulle- 
 wevers of Luttekepoortstraat tussen de huijsen van 
 Jan Israel en Hendrik van Asselt, doende in ordinaris 
 verponding behalve de Stad stuijver 5-16-14, voor een 
 summa van veerthien hondert gulden vrijgeld, daar 
 van Comparant bekent voldaan en betaalt te weesen, 
 des beloofde voorsr. huijs te wagten en wharen commer- 
 vrij en alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 1755 
 en heerstedegeld over 1756, aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als naa regten.   Actum d. 19. 
 Januar. 1761. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerde David Davidsen, dewelke verklaarde in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maaken, sulks doende kragt deses, des- 
 selfs Huijsvrouw Hendrikje Jans, om tot Utregt om- 
 trent den nagelaten boedel van wijlen Jannetje Jans, 
 in leven Moeder in het Cruijs Gasthuijs aldaar, te doen 
 all ’t geen de natuur der saake sal koomen te ver- 
 eijschen, deselve met de meede Erfgenaam Stijntje 
 Jans te schiften, scheiden en deijlen, de goederen te 
 laeten inventariseren en verkopen, des Comparants 
 erfportie te ontfangen, actie van acquit en scheiding 
 te geven en te maken, en voorts alles te verrigten 
 all ’t geen in diergelijke gelegenheijt te verrigten 
 staat, als meede daar het nodig is cautie en burgtogt 
 te stellen, en in cas van eenige onverhoopte oneenig- 
 heden of dispuiten, proceduites te aanvaarden en dus 
 in allen delen voor des Comparants interesse te vigileren, 
 alles met magt van substitutie, onder belofte van rati- 
 ficatie en approbatie als na regten.    Actum Harderwijk 
 d. 23. Januar. 1761. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor De Graaf en Pannekoek Schepenen compareerde 
prothoc. Rub. Wulle- Peter Jansen Wijnen, welke bekende voor sig en sijne Er- 
weverstraat fº. 221 ven in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deeses te cederen en transporteren, 
 aan en ten erflijken behoeve van Evert Willemsen 
 een math Hoojland op de Oostermehen, te wandelen 
 gaande met Willem Willemsen, gelandet ten Westen 
   aan 
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 aan de Heer Burgermr. W.J. Westervelt, aan de Oostsijde 
 Lubbert Gerretsen, doende in ordinaris verponding 14 stuijvs., 
 voor tweehondert vijf en twintig gulden vrijgeld, daar van Compart. 
 bekende voldaan en betaalt te weesen, belovende voorsr. math 
 hoojland te wagten en te wharen kommervrij en alle voor- 
 pligt, tot 1759 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum d. 24 Januar. 1761. 
 
 
 Voor De Meester en De Graaff Schepenen compareerde Rij- 
 kert Apeldorn Decemers, dewelke in deese verklaart om 
 in de best en bundigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maaken, doende sulks kragt deses, Dr. J.C. Huijs- 
 man, om uijt naam van de Comparant, niet alleen in dese 
 Stad, maar ook elders daar het zijn mogte, bij middelen reg- 
 tens in te vorderen alle Comparants prætensien hoege- 
 naamt, dewelke hem van tijd tot tijd sullen opgegeven 
 worden, vervolgens alle breekhaftige Debiteuren met 
 middelen regtens tot betaling te constringeren, sententien 
 te aanhoren, deselve ter executie te leggen, penñ. te ont- 
 fangen, quitantie te passeren, en generalijk alles te 
 doen en te laeten geschieden, als of de Comparant, selfs 
 present zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, 
 met belofte van ratihabitie en indemnisatie en verdere 
 clausulen regtens.   Actum d. 26. Januar. 1761. 
 
 
Geprothoc. ten Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
nieuw. prothoc. Mr. Hendrik Johan Ardesch, in qualiteijt als Ontfanger 
Rub. Wullewevers- van de verponding en van het geene hem gedurende 
straat fº.221 vs. sijn ontfang te beuren en te innen mogte opgelegt 
 worden, met den aankleven van dien in en over dese Stad 
 en Schependom van dien; voorts meede als Volmagtiger 
 van desselfs Moeder, Vrouwe H.J. Schrassert, Wede. en 
 getugtigde Boedelhoudersche van wijlen den Scholtis E.G. 
 Ardesch, ingevolge acte van volmagt voor de Magistraat 
 deser Stad d. 12. Januar. 1761 gepasseert, dan nog als Volmagtiger 
 van desselfs Broeder en Suster, Mr. A. Ardesch en A.M. 
 Jonkbloed Eheldn., luijd acte van volmagt d. 2. Januar. 1761 voor 
 de Magisraat der Stad Arnhem gepasseert, gelijk ook als 
 Volmagtiger van sijn Swager en Suster Mr. J. van der 
 Plaat en J.C. Ardesch Ehelieden, ingevolge volmagt 
 voor Scholt en Schepenen der Stad Grave gepasseert op  
 d. 3. Januar. 1751 gepasseert en eijndelijk als Volmagtiger van 
 sijn twee Broeders P. Ardesch en G.W. Ardesch, uijt kragt 
 van volmagt voor de Magistraat deser Stad d. 12 Januar. 
 1761 gepasseert, alle welke volmagten bij ons gesien, gelesen 
 en hiertoe deugdelijk bevonden zijn, en verklaarde soo voor 
 sig selfs als qq.pp. onverkort en ongepræjudicieert 
 het stilswijgent hijpotheecq volgens des Lands en Quartiers 
 resolutien, en andersints den aligen Quartiere en den 
   Ont 
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 Ontfanger Generaal in de goederen van de subalterne 
 Ontfangeren competerende voor de trouwe bediening van 
 den voorñ. gehelen ontfang en voor alle schuldige res- 
 tanten, dewelke hij alrede heeft of namaals gedu- 
 rende sijnen ontfang ten comptoire van den Ontfanger 
 Generaal deses Veluwschen Quartiers mogte koomen 
 verschult te worden; tot Burge gestelt zijn Compa- 
 rants en des selfs voorgemelte principale Personen, 
 een voor all als Principaal en in solidum en derselver 
 gerede en ongerede hebbende en toekomende goederen, 
 actien en crediten, geen van allen uijtgesondert, waar die 
 te vinden of te bekoomen zijn, en in specie een huijs 
 en erve binnen dese Stad tegensover de Wullewevers- 
 straat aan de Luttekepoortstraat staande en gelegen, 
 thans bij des Comparants Moeder, Vrouwe H.J. Schrassert 
 Wede. E.G. Ardesch, bewoont werdende en gekomen 
 uijt den boedel van wijlen des Comparants Grootmoeder 
 G. Wakker Wede. A.P. Ardesch en thans voor het ge- 
 heel ingevolge magescheijten, respective van d. 7. 
 April 1731 en d. 22. Sept. 1756 aan den Comparant en sijn 
 gesamentlijke Broeders en Susters eijgendomlijk toe- 
 behorende en bij deselve pro communi indiviso beseten 
 wordende, deselve sampt en ijder in het bijsonder ’t zij 
 gereed of ongereed sonder onderscheijt wat eerst of 
 laast geexecuteert, aangeslagen of verkoft word, laetende 
 hetselve tot keur en believen van den Quartiere of 
 Ontfr. Generaal paratelijk te mogen executeren, deselve 
 tot dien eijnde naa Stadregtende verwillekeurende, 
 verbinden en submitterende, namentlijk het gerede 
 bij aankering en ongerede bij de derde of laatste 
 ruijminge sampt in en aankering, en in specie mede 
 alle andere executien, soo alrede bij den Quartiere 
 tot inninge van de voorsr. middelen gearresteert 
 zijn, als reëele verkopingen van goederen, senden van 
 Executeuren en de verdubbeling van deselve of ander- 
 sints, die alnog hier naa gearresteert ende be- 
 raamt mogten werden, om d’ een of andere voor of 
 naa, of te saamen en tegelijk, naa welgevallen ende 
 believen van den welgemelten Quartiere ofte Ontfr. 
 Generaal te moogen gebruijken ende vervolgen tot 
 die volle betalinge toe, bekennende den Compart. 
 pro se en naamens sijne Principalen sampt en 
 ijder in ’t bijsonder van de kragt deser burgtogt 
 ende speciaele verband ende verwillekeuringe ten 
   vol 
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 vollen geinformeert te zijn, namentlijk dat men niet 
  behoeft te gebruijken eenige ingang van regten, maar 
 met de werkelijke executie naa Stadregten begint of 
 met reële verkopinge van gerede of ongerede goederen, 
 sonder eenige ingangen of gebruijk van Stadregten of 
 met toesending van Executeuren of verdubbeling derselve, 
 volgens Quartiers resolutie genomen ende nog te nemen, 
 ende dit alles als voorsr. het eene voor of het andere nae 
 of alle tegelijk, tot keur ende optie van den meerge- 
 melten Quartiere of Ontfr. Generaal sonder onderscheijt 
 of aan eenige ordre verbonden te zijn, ende sulks om 
 daaraan te verhalen alle agterstand, hinder ende schade 
 als meergemelte Quartier of Ontfr. Generaal ter 
 cause van den voorsr. ontfangst en derselver bedie- 
 ninge soude mogen koomen te lijden, renuncierende 
 ten dien eijnde den Compart. pro se en naamens sijn 
 Principalen, sampt en ijder in het bijsonder, van de 
 exceptien ordinis excussionis et divisionis, en ten 
 opsinge van des Comparants Principalinnen, desselfs 
 Moeder en twee Susters voorsr., van de exceptio Scti 
 Vellejani et authentico cad. siqua mulier, en voorts 
 van alle andere exceptien, beneficien en privilegien 
 na regten dese contrarierende, gelijk ook generalijk 
 en specialijk den Compartt. pro se en qq.pp. sub- 
 mitteerde alle quotien ter cause van de voorsr. ont- 
 fangst of ontfangene of uijtgegeven penñ. of daar 
 op te volgen executien, manier en vervolg van dien, 
 tussen den meergemelten Quartiere of de Ontfr. Gene- 
 raal en den Comparant pro se et qq.pp., sampt en ijder 
 in het bijsonder vallende de judicature en kennisse 
 van de Ed.Mog. Heeren Ordinaris gedeputeerden, 
 omme daar in onvermindert die judicature HaarEd. 
 Mog. alleen competerende, finalijk en sonder provo- 
 catie, appel, revisie of andersints te mogen erkennen, 
 met belofte van ’t selve gewijsde te sullen nakoo- 
 men en agtervolgen, gelijk een sententie bij den 
 hoogst Appellationsgerigt gewesen, tot dien en  andere 
 eijden submitterende des Comparants, sijn en sijn 
 Principalen personen en goederen die judicature 
 van den Ed. Hove van Gelderland en alle andere Hee- 
 ren Hoven, Rigteren en Gerigten, met nogmalige 
 beloften ten allen tijden op gesinnen van de wel- 
 gemelte Heeren Gedeputeerden of Ontfr. Generaal 
   na 
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 nader of andere Burgen te stellen, gelijk ook den voorñ. 
 Comparant belooft dese sijne voorñ. Burgen in dese 
 koste en schadeloos te sullen houden, alles onder ver- 
 band en renunciatie als boven.   Actum d. 27 Januar. 
 1761. 
 
 
Geproth. ten nieuw Voor deselve Schepenen compareerden Bart Gerretsen 
prothoc. Rub. Wulle- en Petertje Lubberts Echtelied., dewelke bekenden 
weverstraat fº. 221 van opgenomen penñ. opregt en deugdelijk schuldig te 
 zijn aan de Heer G.N. van Holthe, Lieutenant 
 Collonel van ’t Regiment van Diftfort, en  
 Vrouwe Van de Clooster Echteldn. een summa van een 
 hondert guldens ad 20. st. het stuk, daar van sij beloof- 
 den jaarlijks te betalen een rente van vier gulden 
 tot de finale aflosse toe, die door de Comparanten 
 altoos op de verschijndag gedaan sal mogen werden, mits 
 een vierdeel jaar te vooren opgesegt zijnde, voor all het- 
 welke sij verbinden haar personen en goederen en stel- 
 len tot een speciael onderpand haar huijs in de 
 Haverstraat naast dat van Jan Harmsen ter eenre 
 en het kleijne Haverstraatje ter andere sijde, om alle 
 hinder en schade daar aan te verhalen, met renuncia- 
 tie van alle exceptien, sonderling die van ongetelden 
 gelde.   Actum d. 27. Januar. 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Cornelis van der 
 Veen en Engeltje Roelofs Echteldn.  en Mr. H.J. Ardesch, 
 als Volmagtiger van Simon Tjeers en Maritjen Peters 
 Echteldn. , van Lambert Aaltsen en Aaltje Peters Echtelied., 
 van Aartjen Peters, Annetje Peters en Jantje Peters, 
 en dan nog als Volmagtr. van Marten Aalsen en Aartje 
 Wijgmans en van Roelof Wijgmans en Gerretje Roelofs 
 Ehelied. en van Steven Hendriksen en Willemtje Wijg- 
 mans Echteldn., ingevolge acte van volmagt voor de Magi- 
 straat deser Stad d. 25 Junij 1760 gepasseert en bij ons 
 bevonden sulks behelsen, als meede nog Peter Jansen 
 als Vader en legitime Voogd van sijn onmundige Kinderen 
 Roelof Petersen en Harmtje Peters, bij wijlen Gerretje 
 Roelofs ehelijk geprocreërt, alle respective Erfgena- 
 men van wijlen Eijbert Roelofsen Engelenburg, voorts 
 compareerde meede sooveel nodig en dienstig Petertje 
 Cornelis, Wede. en Tugtenaresse van Eijbert Roelofsen 
 Engelenburg, en verklaarden te saamen, en een ijder voor 
 soo verre hem aangaat, in een vast en stedigen erf- 
 koop te hebben verkoft en over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren aan Jan Volte en Hendrikje 
 Karssen Echteldn. en haar Erven, een camp saaijland 
   met 
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 met het houtgewas, genaamt de Schoenmakerscamp, gele- 
 gen in Hierden aan de Elsweg, alwaar Oost Jan Straalman, 
 West de Erfgenamen van de Heer Overste van Erkelens, 
 Zuijd de gemelte Elsweg en Noordwaars den akker van Ver- 
 koperen aangelandet zijn, doende jaarlijks in ordinaris 
 verponding 1-19-6 en een uijtgang aan het Rentampt 
 der Cloostergoederen van seven spint rogge, moetende 
 de kuijl daar omtrent gelegen over dese camp van 
 en naa de Elsweg uijtwegen, ende sulks voor een sum- 
 ma van vier hondert en vijftig gulden, daar van de 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. camp lands te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt, de verponding over ordinair 
 1759 en den uijtgang over den jaare 1760 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoopregt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 28 Januar. 1761. 
 
 
Geproth. ten nieuw Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
prothoc. fº. 117 reerde Gerretje Alberts Wede. van Dirk Claver en ver- 
 klaarde, wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penñ., opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan 
 Gelderman en Gerretje Logen Echteld. eene somma 
 van twee hondert Caroli guldens ad 20. stuijvers ’t stuk, 
 daar van de Comparante beloofde jaarlijks te sullen 
 betalen een summa van vier gulden en thien stuijvers 
 van ijder hondert ende sulks tot de finale aflosse 
 toe, welke alle jaar sal kunnen, mogen en moeten 
 geschieden, mits een vierdeel jaars bevorens de opsage 
 van een van beijde sijden geschiede. Tot nakominge 
 deeses en securiteit van capitaal, rente en onver- 
 hooptelijk aantewendene kosten, sij Comparante ver- 
 bonden en tot speciael onderpand stelde haar huijs, 
 staande in de Hoogstraat naast het huijs van haar 
 Soon Jacob Claver ter eenre en Dirk Gerretsen ter 
 andere sijde, en verders onder verband haarer persoon 
 en goederen, niets uijtgesondert, met submissie als naa 
 regten en onder renunciatie van alle exceptien, in spe- 
 cie die van ongetelden gelde.   Actum d. 31. Januar. 1761. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Graaff Schepenen compareerde Marga- 
 retha Elisabeth Holstein, gaande en staande en gesond van 
 verstand, en verklaarde uijt overweging van de sekerheijt des doods 
 en onsekere uijrhe van dien, niet uijt dese wereld te willen 
 schijden voor en aleer sij over haar tijdelijke goederen, haar 
 van God verleent en sij met de dood ontruijmen sal, gedispo- 
 neert sal hebben, daartoe dan tredende, verklaarde sij 
 Comparante vooraf te anulleren en casseren alle voorgaande  
   dis 
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 dispositien en vervolgens te legateren en bemaken aan 
 haar Suster Gerretje Holsteijn, Huijsvrouw van Carel 
 Amelis de Bois, jaarlijks een summa van vijf gulden 
 tot haar dood toe, en die alle jaar door Comparantes 
 Erfgenamen, hier naa te nomineren, voldaan en betaalt 
 sullen moeten werden. 
 Aan Catharina Elisabeth van Rookhuijsen, Dogter van 
 Hendrik van Rookhuijsen, haar diamante boot met 
 steenen en coralien, als mede nog een kleijn sijlver 
 kisje, zijnde een hartje. 
 Eijndelijk nominerende en instituerende sij Comparante 
 tot haar eenige en universele Erfgenamen haar Broe- 
 der en Suster Otto Holsteijn en Johanna Cocq Echtelie- 
 den, en bij vooroverlijden van een van beijden de langst 
 levende, welke haar Comparantes sterfdag moge be- 
 leven, alleen ten effecte dat deselve alle des Comparantes 
 natelatene goederen en nalatenschap, niets uijtgesondert 
 als alleen het geen hier voren is gelegateert, eu- 
 wiglijk en erflijk sullen hebben, behouden en besitten, 
 sonder eenige verhindering of contradictie van ijmand, 
 veel minder dat deselve tot het formeren en exhiberen 
 van een staat en inventaris door ijmand geconstringeert 
 sullen mogen werden, alles sonder arg of list en sonder 
 inductie of persuatie van ijmand, begerende derhalven 
 dat dese laatste en uijterste wille aanstonds naa haar 
 overlijden agtervolgt en effect sorteren sal, ’t zij als te- 
 stament, legaat, codicil, gifte ter saake des doods ofte 
 soo en als deselve het best na regten sal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen dese betekent en besegult 
 in Harderwijk d. 31. Januar. 1761. was nevens twee ca 
 chetten in rooden lak gedrukt getekent  A. van Holthe. 
 H.C. van de Graaff. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Mr. Reijndert Christoffel Willem de Wolff, onse meede Raads 
 Vrind en Vrouwe Johanna Aleida Wolfsen Echteldn., de Vrouwe 
 geassisteert met haar Eheman, en Jonkvrouwe Agnis Mar- 
 garetha de Wolff, soo veel nodig en dienstig geassisteert met 
 den Heer P.D. Wolfsen Lieutenant ten dienste van den Staat 
 als haaren ad hunc actum verkooren Momber, en bekenden in 
 de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en volmagtig te maaken, sulks doende kragt deses, de Heer 
 en Mr. Reinier Johan Op ten Noord, Secretaris der Stad Arnhem, 
 om uijt haaren naam soodaenig huijs en erve, als haar Compa- 
 ranten bij magescheit van d. 30 Decemb. 1741 tussen Compartn. 
 Ouders en Voogden opgerigt, is bij lotinge aangedeelt geworden, 
 en tot heeden volgens magescheijt tussen den eerste Comparant 
 en de Voogden van den laatsten Comparante d.dato den 7. Aug. 1750 
 opgerigt, en in diviso beseten is, staande in de Bakker- 
 straat, soo als dat door den Heer Procurator Tappers thans 
 Koper daar van zijnde, selfs bewoont word, te verko- 
 pen, transporteren, den Koper opdragt, na coustume local 
   te 
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 te doen, voor alle evictie en opspraak te caveren, de koops 
 en huurpenñ. te ontfangen en daar voor te quiteren, voorts alles 
 te doen ’t geen de natuur der saake sal vereijschen en aldaar 
 practicabel is, belovende van waarde te houden all ’t geene ten 
 opsigte voorsr. door den Heer Geconstitueerde sal werden verrigt, 
 met magt van substitutie, cum promissione ratihabendi ac 
 indemnisandi, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac neces- 
 sariis.  Actum Harderwijk d. 2. Feb. 1761. 
 
 
Geproth. ten nieuw Voor De Meester en Apeldorn Schepenen compareerde Gerretje 
proth. fº. 177 Alberts Wede. van Dirk Claver en verklaarde kragt deses te verbinden 
 en tot een speciael onderpand te stellen haar huijs en erve in de 
 Hoogstraat binnen dese Stad, en sulks tot een securiteit van soo- 
             76-:-: daene ses en seventig gulden ten behoeve van haar thans 
 nog drie onmundige Kinderen, met naamen Albert Claver, 
 Derk Claver en Aart Claver, als deselve uijt handen van Mr. 
 H.J. Ardesch, als Volmagtiger van haar Broeder Evert van Nun- 
 speet , volgens magescheijt van d. 4. Octob 1760 opgerigt, naa 
 aftrek van eenige wijnige onkosten voor haar geregte drie 
 erfportien, wegens haar Grootvaders of Grootmoeders nalaten- 
 schap, ontfangen heeft, belovende bij haar mondigheijt voorsr. 
 penningen te sullen uijtrijken en voldoen, en verders daartoe 
 verbinden haar persoon en andere goederen, met submissie als 
 naa regten, onder renunciatie van alle contrarierende excep- 
 tien, in specie die van ongetelden gelde.   Actum d. 4. Feb. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Johan van 
 Schalkwijk en Maria Bolcks Echteldn., sij laatste geassisteert 
 met F. van Voorst, hiertoe haar gekoren Momboir, na den uijt- 
 terlijken schijn haar verstand volkomen magtig zijnde, de- 
 welke malkanderen om sonderlijnge redenen, haar daartoe 
 moverende, reciproquelijk bij forme van testament, legaat 
 of codicil, of soo het beste soude kunnen of mogen bestaan, 
 belijft tugtigden in alle haare gerede en ongerede goederen, 
 soo hebbende als toekomende, om deselve naa lijfstugtregten 
 te besitten ende te gebruijken sijn of haar leven lang, 
 waarmeede Comparanten haare dispositie eijndigden, ordonnerende 
 haare Erfgenamen deselve te agtervolgen bij poene als 
 naa regten.  Actum d. 6. Feb. 1761.  was nevens twee cachet- 
 ten in rooden lak getekent,  J. Apeldorn.  D. Boonen. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden 
prothoc. Rubr. Markt- Jan van Velthijsen en Lubbertje Stevens Echteld. welke beken- 
straat fº. 312 vs. den wegens opgenomen en ter leen ontfangen penñ. schuldig te 
 weesen, vermogens eijgenhandig ondertekende obligatie in dato 
 d. 19 April 1759, aan Vrouwe Reiniera Geertruij Persoon Wede. van 
 wijlen onse meede Raads Vrind den Heer Mr. Jacob Winter van 
 de Graaff, een summa van twee hondert en twintig Caroli 
 guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk, verrentende met drie gulden van 
 ijder hondert in het jaar en daar meede te continueren tot de 
 finale aflosse toe, welke alle jaar op voorsr. dag van 
 de obligatie sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
 jaar bevorens van een of andere sijde opgeseit of opge- 
 eijscht zijnde, waar bij nog komt vijf gulden, welke Mevrouw 
      Wed. 
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 Wede. Van de Graaff ons nu verstrekt heeft, saam uijtma- 
 kende een capitaal van tweehondert vijf en twintig gul- 
 den, tot welkers securiteijt wij (naa genoegen geinformeert 
 zijnde van verwillekeurings regten) naa Stadregten 
 verwillekeurt hebben alle onse gereede goederen, geene 
 uijtgesondert, mitsgaders ons huijs daar wij in woonen,  
 staande in de Groote Marktstraat op de hoek van het 
 steegje agter de Nonnen en naast het huijs van Cornelis 
 Buurman, met magt om alle hinder en schade buijten 
 forme van proces bij aankering en parate executie 
 daar aan te verhalen, werdende hiermede voorsr. obligatie 
 gemortificeert, wijders met renunciatie van alle excep- 
 tien, in specie van ongetelden gelde.   Actum d. 12. Feb. 
 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Lambert Rouwendal en Jan Klock, Burgers en Inwoonders  
 deser Stad, genoegsaam geerft en gegoedet, dewelke ver- 
 binden haare personen en gerede en ongerede goederen tot 
 voldoening van soodane arrest als Mr. H.J. Huijsman, 
 Fiscaal deser Stad, tegen Jan Hendriksen op de. 21 Feb. 1761 
 ondernomen heeft, ten eijnde om bij onvermoedelijke sui- 
 cumbe van den Comparant het gewijsde in gemelte 
 saak te voldoen, belovende den Comparant sijne Burgen 
 kost en schadeloos te houden, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 21 Feb. 1761.  onderstond den Roeijdr. 
 van Asselt gigt dese acte van burgtogt aan Dr. Huijs- 
 man nomine fisci voor ’s hoofds te hebben geinsinueert, 
 zijnde den arrest vr. op ordre van den Heer President van 
 het arrest ontslagen. Actum et relatum d. 21. Feb. 1761. 
 was getekent  Abr. van de Graaff Secr. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Landen Peter Hessen en Maria Smeinks Eheldn. en bekenden 
tussen de beide Sijpels wegens opgenomen en ter leen ontfangen penñ. opregt en 
fº. 79vs. deugdelijk schuldig te zijn aan den Heer en Mr. Henrik 
 Johan Schrassert, Scholtis deser Stad, en sijne Erven 
 eene summa van twee hondert Caroli guldens ad 20 stuijvs. 
 ’t stuk, daar van sij jaarlijks beloofden te betalen 
 een interesse van drie gulden en thien stuijvers van ijder 
 hondert ende sulks tot de finale aflosse toe, welke 
 alle jaar op den verschijndag, daar van heden over een jaar 
 de eerste sal zijn, sal kunnen mogen en moeten ge- 
 schieden, mits de opsage een vierdeel jaars bevorens van 
 een beijder kanten geschiede; tot securiteit van dit capitaal 
 sampt rente en daar op te loopen kosten, tot een speciaal 
 onderpand stelden en verbonden een vestenis ad vier hondert 
 guldens door en ten laste van Heimrik Jan Bosch 
 en Marta Olthuijsen Ehelied. in haarlieder camp aan de 
 hooge Zijpelt naast het land van de Weesen, volgens 
 acte van d. 25 Julij 1758 ten behoeve van tweede Compa- 
 rante gevestigt en gepasseert, en vorders onder verband 
   van  
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 van haare personen, gerede en ongerede goederen, en submisie 
 als naa regten, met renunciatie van alle contrarierende ex- 
 ceptien, in specie die van ongetelden gelde. Actum d. 23 Febr. 
 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Dr. 
 Bernhardus Fabritius en Anthonia Valkenier Echteldn., neide 
 gaande en staande en haar verstand magtig, en verklaarden bij 
 deese t’ inhæreren haar voorige mutuele testamentaire 
 dispositie, voor Notaris en Getuijgen binnen de Stad Hoorn 
 op den 4. Octob. 1757 behoorlijk gepasseert, willende en bege- 
 rende, dat voorsr. testament in alle sijne leden en delen 
 sijn kragt sal behouden en effect sorteren, sonder dat daar aan 
 door dese dispositie eenige alteratie sal werden toegebragt. 
 Edog, dewijl de Testateur en Testatrice naa dato van opge- 
 melte dispositie uijt Noordholland alhier binnen Harder- 
 wuijk in Gelderland zijnde koomen woonen, en aldaar eenig 
 ongereed goed hebben aangekoft, en de gratificatie bij teste- 
 ment tussen Man en Vrouw alhier soodanig, als wel in Holland 
 niet werd toegelaten, soo is bij Testateur en Testatrice 
 in bedenking gekoomen, of de voorgenoemde mutuele dis- 
 positie, met betrekking tot het ongerede hier in de Pro- 
 vincie gelegen, wel soude kunnen stant grijpen, en 
 hebben deselve daarom vastgestelt om elkander reciproque- 
 lijk de eerststervende den langstlevende te bemaken, 
 sulks doende kragt en mits dese, de lijftugt van all soodane 
 goederen en effecten als souden kunnen worden geoordeelt 
 dat in dat gemelte testament te Hoorn vermaakt 
 met effect niet kunnen gecomprehendeert werden. 
 Begerende alsoo, dat terwijl haarlieder intentie is d’onderlinge 
 dispositie, te Hoorn gepasseert, soo veel mogelijk te doen doorgaan, 
 dat het geene hierboven omtrent het reciproque vrugtgebruijk 
 is vastgestelt, sal gehouden werden niet gepasseert te zijn 
 inval bij overlijden van Testateur of Testatrice mogt bevonden 
 werden, dat het gelibelleerde Hollandsche testament in 
 allen opsigte omtrent den ganschen boedel, sonder uijtsondering 
 van eenig parceel soude bestaan kunnen, als wanneer hetselve 
 in alle leden en delen sal werden nageleeft, als of deese disposi- 
 tie noojt geextisteert hadden. 
 T’ oirkonde deese getekent en besegult binnen Harderwijk 
 d. 24 Feb. 1761. was nevens twee cachetten in rooden lak 
 getekent  Jan Apeldorn.  Francois Oosterbaan. 
 
 
 In de naame des Heeren. Amen. 
 Tussen Albert Antink, Bruijdegom ter eenre, en Christina 
 Hoenders, Bruijd ter andere sijde, een wettig huijwlijk 
 gesloten zijnde, en hetselve niet gaarn naa Lands en 
 Kerken ordre willende voltrekken sonder alvorens behoor- 
 lijk Huijwlijks voorwaarden te hebben opgerigt, so is ‘t 
 dat sij toekomstige Conthoralen verklaren mits deese 
 vooraf te casseren en te niet te doen alle soodane 
 Huijwlijks voorwaarden, als bereijts voorhanden mogten zijn 
   en 
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 en dit huijwlijk in te gaan op navolgende conditien en 
 voorwaarden. 
 Dat dit Huijwlijk naa Land en Kerken ordre sal werden 
 gesolemniseert in  facie Enlesice. 
 Dat sij toekomende Conthoralen tot stuur des huijwlijks me- 
 debrengen alle haar bereits hebbende, toekomende en 
 aanteërvene goederen, hoe ook genaamt, sonder onder- 
 scheijt van vaste, roerende of onroerende goederen. 
 Dat wanneer het God behagen mogte, het geen hij 
 lang genadig verhoede, een van beijde toekomstige 
 Echtgenoten door de dood wegtehalen, in soo een cas 
 de Langstlevende der Echtgenoten eeuwig en erflijk, 
 sonder bespier of contradictie van ijmand, sal behouden 
 alle des Overledenes natelatene goederen en deselve 
 als sijn eijgene eeuwiglijk en erflijk possiderende; dat 
 inval uijt dit huijwlijk Kind of Kinderen mogten werden 
 geprocreërt, en een van beide der toekomstige Conthoralen 
 komende te overlijden, en de overgeblevene tot een tweede 
 huijwlijk willende overgaan, in soo een cas de Langstle- 
 vende aan sijn Kind of Kinderen afgoedingen doende, 
 gehouden sal zijn die geregte halfscheijt van den 
 gehelen boedel aan het Kind of Kinderen toedelen. 
 In waarheijts oirkonde zijn hiervan twee eensluijdende 
 gemaakt en bij parthijen Contrahenten toekomstige 
 Echtgenoten en, wedersijds hier toe speciael versogte en aan- 
 wesende, Dedingsluijden getekent binnen Harderwijk 
 d. 4. Octob. 1760.  was getekent: Albert Antink Bruijdegom, 
 Christina Hoenders als Bruijd, Peter Hendriksen 
 Dedingsman, Albert Wulven Dedingsman, Reijdert Jan- 
 sen Dedingsman, dit mark X heeft Willem Gerritsen als 
 Dedingsman in onse præsentie getrokken. was getekent 
 H.H. Pannekoek,  E.J. Ammon. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvanks regt is, Paulus Benin Du- 
 vergé en Evert Vermeer voor het erfhuijs van wijlen 
 Evert Jacobsen Hondius en Hendrikje Jans van Rossem 
 in leeven Echteldn., des beloofden Mr. Hendrik Johan Ar- 
 desch, Mr. Henrik Johan Schrassert en Gerret Buijtenhuijs, 
 in qualiteit als Weesmeesteren van het Burger Weeshuijs 
 deser Stad, als Erfgenamen van gemelte Evert Jacobsen  
 Hondius, als in gemelte huijse gealimenteertt zijnde, 
 en Jan Lucassen, voor sig en mede de rato caverende voor 
 sijn absente Broeders Willem Lucassen en Claas Lucassen, 
 alsmeede Annetje Lucas, mitsgaders Dr. S.Schot, 
 als Volmagtiger van Jan Brummelkamp als Erfgenaamen 
 van bovengemelde Hendrikje Jans van Rossem, deese haar 
 Burgen te sullen vrijen en guaranderen als regt is, 
 onder verband als na regten.  Actum 25. Febr. 1761. 
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 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde 
 Vrouwe Antonetta Schrassert, Weduwe en Erfuijtersche van 
 wijlen den Heer Georg Angelicus Jacobus Marklof, in leven 
 Lieutenant in het Lijfregiment te paard van sijn Doorlug- 
 tigste Hoogh. den Heere Erfstadhouder, in desen soo veel 
 nodig als dienstig geassisteert met Dr. Hendrik Johan 
 Schrassert, dewelke verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken, sulks 
 doende kragt en mits deese, den WelEdelen Gestrengen Heer J.G. 
 Gapinjet, Adjudant in bovengn. Regiment van sijnDootle. Hoogh. 
 de Heere Erfstadhouder, ten einde om tot  Leuwaarden in Doc- 
 kum alle haar Comparants saaken, die aldaar mogten zijn, 
 waarteneemen, speciael soodane goederen, als aldaar staande 
 en door den Krijgsraad besegult en in bewaar genomen zijn, 
 op te eijschen, onder sig te neemen, en vervolgens over te 
 senden, penningen, welke daar te goede zijn soo van trac- 
 tement als anders, te ontfangen en daarvan te quiteren,  
 alle schulden soo daar mogen zijn te betalen, en voorts alles 
 te verrekenen en liquideren, ook daar het nodig is cautie 
 te presteren voor alle de daar zijnde schulden, en verders 
 generaliter te doen en te verrigten hetgeen de nature 
 der saaken sal koomen te vereijschen en sij Comparante, 
 selve present zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 26. Febr. 1761. 
 
              De Meester en De Graaff 
 Voor W.J. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compa- 
 reerden Willem Jacobsen, Jongman sonder Ouders, Bruijde- 
 gom ter eenre, en Jannetje Berents Jongedogter, Bruijd, 
 geassisteert met Simon Willemsen Aborn, in huijwlijk 
 hebbende Stijntje Roelaven, Bruijdsmoeder, wegens indispo- 
 sitie deselve in dese vertredende ter andere sijde, welke 
 verklaarden voorneemens te weesen na Kerkenorder in 
 te gaan een Huijwlijks contract op volgende conditien. 
 Tot stuur van dit aanstaande huijwlijk sullen Bruijdegom 
 en Bruijd aanbrengen alle haar tegenswoordig hebbende 
 en namaals krijgende goederen, geene uijtgesondert. 
 Gemeenschap van goederen sal tusschen beijde plaats 
 hebben. 
 Vervolgens is haar beijder will en begeerte, dat de Langst- 
 levende des Eerststervendes goederen, geene uijtgesondert, 
 in vollen eijgendom dal hebben en behouden, sonder tegenseg- 
 gen van ijmand, ten waare dat Kind of Kinderen naa bleven, 
 wanneer de goederen der Eerststervende sullen versterven 
 op de Kinderen en wel van het eene op het andere en naa 
 doode van het laatste wederom op de Langstlevende als voorsr., 
 behouden aan haar de magt om elkander altoos nader naa 
 Landregten te kunnen beneficieren. 
   T’ oir 



386 
 

 
ORAH-153  1761 fol.194vso 
 
 T’ oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 27. Febr. 1761.  was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent  N.W. de Meester.  H.C. van de 
 Graaff. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor Van Holthe en De Graaff Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Vijhe- Jan Joorman en Luijtje Moojen Echteldn., welke bekenden 
straat fº. 65 wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan haar Broeder 
 Harmen Moojen de summa van twee hondert en vijftig 
 Caroli guldens ad 20. st. het stuk, daar voor Comparanten 
 beloofden jaarlijks te sullen betalen voor rente drie guld. 
 van ijder hondert, en sullende daar meede continueren 
 tot de aflosse toe, die jaarlijks op den verschijndag, 
 heden over een jaar d’ eerste, sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van d’ een of d’ andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht  zijnde. Tot securiteit van voorsr. 
 capitaal, renten en kosten, verbonden sij haar huijs, 
 schuur en plaats, soo als bij haar bewoond word, staande 
 binnen dese Stad in de Gevangenstraat tussen het huijs 
 van Jan Dirksen en de ledige plaats van den Oud Munter 
 Craemer, stellende tot een verder whaarschap haar 
 personen en goederen ten bedwang en submissie als naa 
 regten, met renunciatie van alle exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde.  Actum d. 3. Maart 1761. 
 
 
 Voor J.W. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerden 
 Jan Bartsen de jonge en Reijntje Jans Echteldn., welke 
 bekenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 koft en mits dese te transporteren aan Brand Elbertsen 
 en gemelte Jan Bartsen, saamen Voogden van Bart en 
 Dreesje Peters, onmundigen Kinderen van wijlen Peter  
 Bartsen en Evertje Elberts, met volkomen approbatie 
 van ons als Overweesmeesteren, een geregt vierde part 
 in een camp saijland, gelegen voor de voordeur van het 
 huijs van voorsr. onmundige Kinderen, daar van deselve 
 de overige drie vierde parten in eijgendom toebehoren, 
 voor de summa van twee hondert en vijf en dartig gulden, 
 daar van Comparanten bekenden voldaan te weesen, des 
 beloofden voorsr. vierde part te wagten en wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, onder verband van haar personen en goederen, ten bedwang 
 als na regten.  Actum bij ons als Overweesmeesteren, den 
 6. Maart 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Grietje Peelen, 
 Weduwe van Leendert Hoefnagel, sig sullende verander- 
 saten, heeft een overslag wegens haar boedel gemaakt, 
 is geresolveert en verklaart mits dese aan haar twee 
 onmundige Kinderen Leijtje Hoefnagel, gaande in  
 haar vierde jaar, en Leendert Hoefnagel, zijnde vijf 
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 vierel jaars oud, voor haar Vaders versterf te bewijsen saam de sum- 
 ma van vijftig gulden om te betalen ijder de helft als sij of hij meerderja- 
 sig sal weesen, segge   ………………………………… 50-:-: 
 dan nog wegens verkofte klederen 
 als voor een mantel   ……………………………………   2-10-: 
 een broek met een camesool   ………………………-   5-  5-: 
 een rok   ………………………………………………….     2-  :-  : 
 nog een dº. ………………………………………………     8-  :- : 
 nog een dº………………………………………………-     7-  :- : 
 een broek  ………………………………………………-     4-  :- : 
 twee hoeden  …………………………………………….     5- : - : 
 twee paruijken   ………………………………………….     2-  5-: 
 een mutsch   ……………………………………………-     : -15-: 
 een borsterok   …………………………………………-      1 -: -: 
 een en ander bedragende  ……………………………    87-15-: 
 welke penningen onder Comparante sullen verblijven tot 
 haar respective mundigheijt. Tot securiteijt van welck sij 
 haar persoon en goederen, geene uijtgesondert, naa voorgaande 
 informatie van verwillekeurings regten bij parate executie 
 verwillekeurt, hebbende Evert Hol, haar aanstaande 
 Bruijdegom, meede tegenwoordig, sijn persoon en goederen 
 daar voor verbonden, daar benevens heeft sij aan Jacobus 
 Hoefnagel, der Kinderen Grootvader en meede Voogd, ter 
 bewaring overgegeven 
 twee paar sijlvere gespen 
 een sijlver slootje 
 agt hembden 
 agt over hembden 
 27 stropjes 
 21 paar mouwen 
 nog een rok 
 een ledere broek 
 een Nieuw Testamentje sonder slooten. 
 Des belovende haar voorsr. Kinderen te alimenteren, 
 kleden, reden en alles te laeten leeren hetgeen tot een 
 behoorlijke kostwinning naa gelegenheijt van haar staat 
 en boedel soude convenieren. 
 Waar aan, over en meede te vreede waaren de voorsr. Jaco- 
 bus Hoefnagel en Jan van Velthuijsen, huijden morgen 
 bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is deese bij ons als Overweesmeesteren geap- 
 probeert en getekent binnen Harderwijk d. 7. Maart 1761. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerde 
 Albertus Mengelen, meerderjarige Soon van Aultje Aul- 
 berts, bij wijlen Wouter Mengelen ehelijk verwekt, nu naa 
 doode van sijn Suster Geertruijd Mengelen eenigste Erf- 
   ge 
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 genaam ab intestato van sijn voorsr. Moeder, gesond van 
 lighaam en verstand, verklaarde uijt sonderlinge liefde en 
 genegentheijt aan sijn tegenswoordige Stijfvader te le- 
 gateren en bemaaken, gelijk hij doet bij deese, het 
 huijs thans bij sijn Moeder en voorsr. Stijfvader bewoont 
 werdende, kennelijk staande binnen dese Stad in de 
 Kerkstraat, mitsgaders vijftig gulden, soo en in dier voege 
 als het een en ander door wijlen de Heer Oud Burgermeester 
 Rodrik Schrassert bij dispositie van d. 26 Apr. 1756 
 aan Comparants Moeder en haar Kinderen bemaakt is. 
 Begerende dat dese sijne wille naa sijn dood als testa- 
 ment, legaat, codicil of andere betere forme mag wer- 
 den agtervolgt.  T’ oirkonde is deese bij ons getekent 
 en besegult binnen Harderwijk d. 11 Maart 1761. was 
 nevens twee cachetten in roden lak getekent, N.W. 
 de Meester.  A. van Holthe. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerde Lub- 
 betrus Bunskerken, welke bekende mits dese in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken den Heer Mr. Wolter Statius Schomaker, Advo- 
 caat voor het Ed. Stadgerigt van Zutphen, ten eijnde 
 om van Hendrik Scheffers, des Comparants Factoor binnen de 
 Stad Zutphen, t’erlangen betaling van een en veertig gulden 
 vier stuijvers per rest van meerdere den Constituant compe- 
 terende, wegens gesondene bukkems in den jaare 1760, 
 hem minnelijk en des noods gerigtelijk daar voor aan te spre- 
 ken en bij wanbetaling denselven in regten te betrekken, 
 termijnen te respicieren, caveren, transigeren, sententien 
 te aanhooren, deselve ten uijteijnde te vervolgen, den Ge- 
 constitueerde daar benevens in het generaal Volmagt ma- 
 kende, om alle des Constituants Debiteuren, hoe genaamt 
 en waar die soude mogen weesen, aan te spreken en te ver- 
 volgen in en buijten regten, soo en in dier voegen als den Ge- 
 constitueerde sal goedvinden naa regten te behooren, omtrent 
 het een en ander te doen en verrigten, als of den Comparant 
 selfs present zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, en 
 ingeval tot een of ander nader of speciaelder volmagt ge- 
 requireert wierd, te houden alsof in dese geinsereert waare, 
 met belofte van ratihabitie en indemnisatie en met 
 magt van substitutie, onder verband en submisie als naa 
 regten, mits den Geconstitueerde gehouden sal zijn te doen 
 behoorlijk bewijs, rekening en reliqua.   Actum d. 16. Maart 1761. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen compareerden Pe- 
 ter Claver en Barta Groen Echteldn. ,beijde gesond van lighaam 
 en verstand, gesien hebbende bij haar Huijwlijks voorwaarden 
 in dato den 28 Maart 1755, dat sij malkander niet verder 
 getugtigt hebben als tot wedertrouwen toe, willende 
 in dat opsigt en verder niet, mits desen altereren 
   en 



389 
 

 
ORAH-153  1761 fol.196 
 
 en veranderen, dat sij elkanderen en den een den anderen, de Eerst- 
 stervende den Langstlevende, doende reciproquelijk kragt dese, 
 tugtigen sijn ofte haar leven lang, sonder tegenseggen ofte be- 
 spiering van ijmand, agtervolgens de clausule reservatoir, mede 
 in voorsr. Huijwlijkscontract vervat, willende en begerende dat 
 deese naa doode der Eerststervende als haar laatst en uijt- 
 terste wille bij wijse van legaat, codicil of andere betere sal 
 werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harder- 
 wijk d. 20. Maart 1761.  was nevens twee cachetten in rooden 
 lak getekent; N.W. de Meester. R.C. de Wolff. 
 
 
 Voor De Meester en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 onsen meeden Raads Vriend den Heer en Mr. Francois Ooster- 
 baan, als Volmagtiger van de Heer Johan Bon, Schepen der 
 Stad ’s Hartogenbosch, ingevolge acte van volmagt voor 
 Schepenen in gem. Stad ’s Hartogenbosch op den 22. Maart 1760 
 gepasseert, en verklaerde uijt kragt van de clausule 
 van substitutie, in die volmagt geinsereert soo als bij ons 
 gesien, gelesen en bevonden is die clausule te behelsen, 
 kragt deses te substitueren en magtig te maken Mr. Hen- 
 rik Johan Ardesch, ten eijnde om in het generaal des Com- 
 parants Principaels saaken in den Ampte van Ermelo 
 waarteneemen, alle onwillige Debiteuren tot betaling 
 te constringeren en daartoe alle termijnen regtens te 
 respicieren en tot den uijteijnde en executie incluijs 
 te vervolgen, speciael mede om namens den Heer Com- 
 parant q.p. te vervolgen soodanig verwin, als des Com- 
 parants Principalen Moeder Zal., wijlen Juffrouw Elisa- 
 beth Ravens voor haar selven en als Weduwe en Boedel- 
 houdersche van haar Man Zal. T. Bon, in leven Scholtis 
 des Ampts Ermelo, op en aan alle de gerede en ongerede 
 goederen van Neeltje Wouters, Weduwe van Beernt Janssen 
 Streunk, onder het gemelte Scholtampt van Ermelo Carspel 
 Nunspeet gelegen, heeft verkreegen, ten dien eijnde te 
 doen en observeren ’t geene na den Landregten van Veluwen 
 en speciael volgens het nadere Reglement op den verwin- 
 nen van d. 10 Meij 1759 gerequireert werd, ook vervolgens 
 na de subhastatie van het verwonnen goed de coopspenñ. 
 in voldoening van ’t capitaal, renthe en kosten, als andersints 
 te ontfangen, daar voor te quiteren en alsdan alle verbanden, re- 
 alisatien en affectatien, als door en ten behoeve van sijn 
 Principaals Ouders T. Bon en E. Ravens op de verwonnen goe- 
 deren souden sijn gemaakt, ten prothocolle van beswaar te 
 laeten roijeren, en wijders in allen gevallen te doen en te ver- 
 rigten hetgeen de nature en noodruft der saake vereijschen 
 en de Comparant q.p. off desselfs Principaal, præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen off moeten doen, ofschoon tot het 
 een of andere een nader of ampelder volmagt wierd gerequi- 
 reert, willende alsdan deselve alhier voor geinsereert 
   ge 
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 gehouden hebben, alles onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 21.Maart 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en W.J. Westervelt Schepenen compareerde 
 Andries van Asselt, Stads Chirurgijn, alhier woonag- 
 tig, verklaart bij handtasting in plaats van eede voor de 
 opregte waarheijt, dat bij hem gewoont heeft Hendrik 
 van den Berg als leerling in de konst der Chirurgie de 
 tijd van drie agtereen volgende jaaren, gedurende welke 
 tijd hij sig altoos trouw en eerlijk gedragen heeft, tef- 
 fens versoekende aan Gildens en Gildemeesteren der 
 Chirurgicale Wetenschap binnen de Stad Amsterdam 
 om den voorñ. Hendrik van den Berg voor soodaene te 
 willen erkennen en hem te laten genieten soodane 
 regten en privilegien als volgens ordre van die voorsr. 
 Gildens hem soude competeren.   Actum 25. Maart 1761. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor Van Holthe en Van de Graaff Schepenen compa- 
prothoc. Rub. Donker- reerden de Commissaris M. Lonquepijn en Vrouwe 
straat fº. 14. Adriana Cornelia van Tol Ehelied., zijnde sij Vrouwe 
Smeepoorterbrink fº. 50 geassisteert met desself Eheman als haar wettigen 
Hoven buijten de Smee- gekooren Momber, en verklaarden wegens opgenomene 
poort fº. 70 vs. en ter leen ontfangen penningen, voor haar en haar Erf- 
tussen de Enge steeg genamen, aan den Weleerwaarden en Hooggeleerden 
en Hooge Sijpelt fº. 249 Heer Theodorus Scheltinga, Professor Theologie der Aca- 
vs. demie tot Harderwijk, en Vrouwe Odilia Suffrida Pausman 
 Ehelieden en haare Erven, deugdelijk en opregt schul- 
 dig te zijn de summa van duijsent Caroli guldens ad 
 20. stuijvers Hollands het stuk, waar van de Comparanten 
 beloven alle jaar wegens interesse te sullen betalen 
 vier gulden en tien stuijvers ten hondert, en dus van het 
 geheel vijf en veertig gulden, dog wanneer deselve 
 binnen  de ses weeken naa de verschijndag betaalt 
 worden, dat de Comparanten alsdan met betalinge van 
 drie en een half per cent en dus met vijf en dertig guld. 
 van het geheel sullen kunnen volstaan, welke alle 
 jaar verschijnen sullen op d. 26. Martii, waar meede ge- 
 continueert sal worden tot de effective aflosse deses 
 capitaals toe, waarvan de opsage ten wedersijden alle 
 jaar sal kunnen en mogen geschieden, mits de de- 
 nunciatie drie maanden voor den verschijndag gedaan 
 word. Tot welkers securiteijt, soo van capitaal, interesse 
 als kosten, de Comparanten verbonden hebben haar per- 
 soonen en goederen en in sonderheijt tot een speciael 
 hijpotheecq stellen: 1e haar Huijs en hof bij haar 
 bewoont en gebruijkt wordende, staande ende gelegen 
 binnen dese Stad in de Donkerstraat. 2e haar hoff 
   met  
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 met het steene huijsje daarin, in de Touwbaan naast den 
 hoff van den Heer Burgermeester van de Graaff gelegen. 
 3e een kamp land bij het Melatenhuijs, in pagt gebruijkt 
 wordende bij Bessel Albertsen. 4e twee vijfde parten in  
 een huijs staande op de Smeepoorterbrink, bewoond wordende 
 bij Salomon Heijmans, om daar aan alle hinder,  kosten en 
 schade te kunnen verhaelen, en in allen deelen secuur te 
 zijn, waar op de Comparanten gestipuleert hebben ten 
 effecte als naa regten, met renunciatie van alle tegen- 
 strijdige exceptien, insonderheijt die van ongetelden 
 gelde, met submissie aan alle Heeren Hooven en 
 Gerigten, mitsgaders den Hove Provinciael van Gelder- 
 land.   Actum den 26. Maart 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Wilhelmus Hessusius en Johanna Hoefhamer Echteldn., 
 beijde gesond van lighaam en verstand, welke verklaar- 
 den uijt onderlinge liefde ende genegentheijt, sonder 
 inductie of persuatie van ijmand, malkanderen en den 
 een den anderen, doende sulks reciproçe kragt deses, te 
 legateren en bemaken sijn of haar leven lang het vrugt- 
 gebruijk van haar gereede en ongereede goederen, geen 
 uijtgesondert, ten eijnde de Langstlevende sal kunnen 
 gebruijken naa tugtregten, soolang hij ofte sij mogte 
 in leven weesen, sonder bespiering ofte tegenseggen 
 van ijmand; begerende dat dese naa doode der Eerstster- 
 vende in forme van testament, legaat, codicil of ande- 
 re betere mag werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk d. 3. April 1761. was nevens twee ca- 
 chetten in rood lak getekent  Jan Apeldorn.  Francois 
 Oosterbaan. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en Pannekoek Schepenen compa- 
 reerden Lambert Rouwendal en sijn Huijsvrouw Aaltjen 
 van Rhee, dewelke in dese bekennen en verklaren aan 
 de Wijnkoper Rijkert Apeldorn en sijn Huijsvrouw Helena 
 Christina Martinius opregt en deugdelijk schuldig te 
 weesen de summa van een hondert eenen gulden dertien 
 stuijvers agt penñ. f 101-13-8, procederende wegens leverantie 
 van wijnen, Comparanten van  tijd tot tijd gelevert, speciali- 
 ter om die voorñ. penñ. op d. 1. Meij 1761 te voldoen, voor 
 welke voorsr. summa Comparanten met haaren vrijen 
 wille, naa volkomen informatie van Verwillkeurings- 
 regten, verbinden en bij parate executie en aankering 
 verwillekeurt hebben, doende sulks kragte deses, alle 
 haare gerede goederen, geene van dien uijtgesondert, 
 om bij geen voldoening op den gestipuleerden tijd daar aan 
 alle hinder en schade te mogen verhalen, met renunciatie 
   van 
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 van alle exceptien en uijtvlugten den inhout deses eenig- 
 sints contrarierende.  Actum d. 4. Apr. 1761. 
 
 
 Voor De Meester en Pannekoek Schepenen compareerden 
 Harmannus Stokebrand en Johanna Moojen Echteldn., Lam- 
 bertus Moojen en Eva Bleiswijk Ehelied., Jacobus 
 Moojen, Predikant tot Mastenbroek, en Lucia van 
 Eijbergen Echteldn., Henrik Moojen en Francina van 
 Eijbergen Echteldn., Jan Moojen en Willemina van 
 Emst Echteldn., respective Kinderen en Erfgenamen 
 van wijlen haar Ouders Jan Moojen, in leven Oud 
 Burgermeester deser Stad, en Jacoba van der Beek 
 Echtel., alsmede Jan Munnick als Volmagtiger 
 van Reinier Ram, vermogens volmagt voor Burger- 
 meesteren, Schepenen ende Raad der Stad Elburg 
 d. 24 Septemb. 1760 gepasseert en hier toe van waarde 
 bevonden, en verklaarden te saamen in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 te cederen en transporteren kragt deses: 
  
 Aan Lubbert Gerritsen en Lubbertjen Jans Echteldn. ende haar 
 Erven een en een half schepel saeijland, dog soo groot als het- 
 selve in Hierden op den hoek van de Lokhorster steeg naast 
 de camp van Helmig Cornelissen is gelegen, doende in ordi- 
 naris verponding :-11-12, sullende op St. Petri 1762 aangevat 
 kunnen werden, ende sulks voor een summa van een hondert 
 seeven en veertig gulden en thien stuijvers. 
 
 Aan Gijsbert Woutersen en Maritje Gijsberts Echteld. ende 
 haare Erven een mudde saeijlands, het Veeliestuk genaamt, 
 dog soo groot als hetselve aan de Lokhorster steeg is gele- 
 gen, zijnde thiendpligtig, op een ordinaris verponding van 
 :-16-:, op St. Petri 1762 aan te vaarden, ende sulks voor 
 een summa van drie hondert vijff en veertig gulden. 
 
 Aan Jan Aaltsen en Dirkjen Jans Echteluijd. ende haare 
 Erven een halv mudde saeijland in Hierden, dog soo groot 
 en kleijn als hetselve naast ’t land van Dreesjen Brands 
 is gelegen, op eene verpondinge van 1-1-12, sullende op 
 St. Jacob 1762 aangevat kunnen werden, ende sulks 
 voor een summa van twee hondert guldens en thien 
 stuijvers. 
  
 Aan Peter Lubbertsen en Grietjen Peters Echteldn. ende haere 
 Erven ongeveer een half mudde saeijlands, dog soo groot 
 en kleijn als hetselve naast ’t land van de Kooperen 
 in Hierden is gelegen, op een ordinaris verpondinge van 1-:-12, 
 op St. Jacob 1762 sullende aangevat kunnen werden, 
 ende sulks voor eene summa van twee hondert vier 
 en twintig guldens en thien stijvers. 
 
 Aan Jan Aaltsen en Dirkjen Jans Echteldn. ende haare Erven 
 ongeveer drie schepel saeijland, dog soo groot als het- 
 selve in Hierden naast het land van Peter Lubbersen 
 ter eenre en Jan Gerretsen ter andere sijde is gelegen, 
 op een ordinaris verponding van :-11-12, op St. Petri 1762 
   te 
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 te aanvaerden, ende sulks voor eene summa van een hondert 
 seven en seventig gulden. 
 
 Aan Willem Willemsen en Geertje Jacobs Echteld. ende hare 
 Erven ongeveer drie schepel saeijland op de Laage Vaaren in 
 Hierden, dog soo groot als hetselve naast ’t stadsland is gele- 
 gen, zijnde thiendpligtig, op een ordinaris verpondinge van 
 1-1-4, op St. Jacob 1762 aan te vatten, ende sulks voor eene 
 summa van twee hondert vijf en negentig gulden en thien 
 stuijvers. 
 
 Aan Wouter Jansen en Jannetje Jacobs Echteld. en de haare Erven 
 een mudde saeijland aan de Breemerbosch, dog soo groot als 
 in sijn bepalinge naast het land van Roelof Jansen is 
 gelegen, op een ordinaris verponding van 2-:-:, en sal aan- 
 vaart kunnen werden wanneer de schoove van het land is, ende  
 sulks voor een summa van twee hondert een en dartig 
 gulden. 
 
 Aan Jan Arntsen en Engeltje Beerts Echteldn. ende haere 
 Erven ongeveer een halv mudde saeijland met ’t houtgewas, 
 dog soo groot als ’t selve in sijn bepaling in Hierden agter 
 het huijs van Jan Jacobsen naast het land van Wouter 
 Jansen is gelegen, op eene verponding van 1-2-10, aan 
 te vatten wanneer de schoove van desen jaare van ‘t  
 land sal zijn, ende sulks voor een summa van een hondert 
 ses en dertig gulden. 
 
 Van alle welke coopspenningen de Transportanten, te saa- 
 men en een ijder voor sijn aandeel, bekenden voldaan te 
 zijn, belovende over sulks voorsr. parcelen te wachten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 over ordinaris 1759 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten. 
 Actum d. 1.April 1761. 
 
 
protest van Mr. Er- Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
klens nopens de dis- tutoribus maritis, en verklaarden in de beste en bestendigste 
tractie van de be- forme regtens te constitueren en magtig te maaken kragt 
peijnde goederen deses Mr. A. Ardesch, Secretaris der Stad Arnhem, ten 
van Evert van Nun- eijnde om naemens deselve soo nodig van de Heeren van de 
speet dato d.2. Apr. Rekening in Gelderland te versoeken approbatie van sodane 
1761. Siet fº.203 coop van een camp saeijland met ’t houtgewasch in Huls- 
 horst, groot ongeveer drie schepel naast ’t Witte Paard 
 gelegen, genaamt Gerritscamp, als de Comparanten 
 volgens transport op heeden voor Geerfdens gepasseert 
 en Mevrouw G. Oosterbaan, Weduwe van Burgermr. 
 J.J. Geltsaijer, voor de summa van driehondert agt en 
 veertig gulden hebben verkoft en daar van voldaan te zijn, 
 en dat deselve daar meede mag beleent worden. 
 Voorts compareerde mede deselve Vrouwe G. Oosterbaan, 
 Weduwe van Burgermr. J.J. Geltsaijer, geadsisteert met Mr.  
 Hendrik Johan Ardesch als haaren gekooren Momber, en heeft 
 insgelijks bij dese geconstitueert en magtig gemaakt den 
 voorsr. Mr. A. Ardesch, Secretaris der Stad Arnhem, ten eijnde 
 om te bekoomen approbatie van geseide koop van welgemelte 
   Hee 
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 Heeren van de Rekening, wederom te versoeken beleening en 
 investiture en daar van eed, hulde en trouwe te præsteren 
 en voorts te doen ’t geen naa stijle der Camer en nature 
 des goeds werd gerequireert en de Comparanten, selfs præsent 
 zijnde, souden kunnen en mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband en submissie als naa regten.   Actum d. 8. April 
 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Harmannus Stoke- 
 brand en Johanna Moijen Echteluijdn., Lambertus Moijen 
 en Eva Bleijswijk Echteldn., Jacobus Moijen, Predikant tot 
 Mastenbroek, en Lucia van Eijbergen Eheluijd., en Jan Moijen 
 en Willemina van Emst Ehelied., respective Kinderen 
 en Erfgenamen van wijlen haare Ouders Jan Moijen, in  
 leven Oud Burgermeester deser Stad, en Jacoba van der 
 Beek Ehelieden, en verklaarden in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren: 
 
 Aan Martinus Vastenouw en Maria Laman Echteldn. ende 
 haare Erven een huijsje in de Groote Poortstraat binnen 
 dese Stad naast de Koperen ter eenre en ’t huijs van Evert 
 Elbertsen ter andere sijde, doende in ordinaris verponding 
 1-10-, op 1e Meij aanvaard kunnende werden, ende sulks voor 
 eene somma van een hondert en drie en sestig gulden. 
 
 Aan Jan Bartsen de Jonge en Reijntjen Jans Echteliedn. 
 een erfjen in Hierden waar van der Comparanten Ouders drie 
 vierde parten en den Comparant Jan Moijen een vierde part 
 waa toebehorende, bestaande in de opgaande boomen en een 
 schepel lands, leggende aan de Lokhorst, alwaar den Heer 
 Oud Burgermr. Anthonij van Westervelt ter eenre en Jacob 
 Dirksen ter andere sijde aangelandet zijn, zijnde voor eenige 
 jaaren ’t huijs afgebrand, doende in ordinaris verponding 2-:-8, 
 sullende op Martini 1761 aanvaart kunnen werden, ende sulks 
 voor een summa van vijf hondert en twee gulden. 
 
 Aan Jan Arntsen en Engeltje Beertz Echteldn. en de haar 
 Erven een math hooiland, dog soo groot en kleijn als in 
 sijn bepaling op de middelste camp is gelegen, wandelende 
 met Jan Arntsen en de Erfgenamen van Eijbert Roelofsen 
 Engelenburg, op een ordinaris verponding van 1-2-6, met 
 Petri 1761 aanvaard zijnde geworden, ende sulks voor een 
 summa van een hondert en vierentagtig gulden en thien 
 stuijvers. 
 
 Aan Jan Hannissen ende sijne Erven een math hooijlands 
 op de Oostermehen op de middelste camp, soo groot en kleijn 
 als hetselve is wandelende met de Erfgenamen van 
 Eijbert Roelofsen Engelenburg, hebbende Petri 1761 aan- 
 vaart kunnen werden, ende sulks op een ordinaris verpon- 
 dinge van :-8-2, en dat voor een summa van twee en 
 vijftig gulden en thien stuijvers. 
 
# de verponding over Van alle welke parcelen de Transportanten bekenden 
ordin. 1759 en van ’t voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. parceleerste parceel  
eerste parceel ’t huijsje te wagten en wharen kommervrij en allen voorpligt, # 
’t heerstedegelt tot    
ult. junij 1760 incluijs   daar 
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 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als naa regten.   Actum d. 8. April 1761. 
 
 
geproth. ten nieuw Voor De Meester en Van de Graaff Schepenen compareerden Geurt 
prothoc. Rub. Kleijne Jacobsen en Jacobje Dirks Echteldn. en Jacob Geurtsen, sijn meerder- 
Oosterwijk fº.334 vs. jarige Soon, welke bekenden, saam en ijder in het bijsonder, voor 
Markt fº. 383 vs. haar en haar Erven opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 
 Lubbertus Bunskerken en Geijsje Hulsentop Echteldn. de summa 
 van vier hondert en dartig gulden, wegens geleende penñ. tot het 
 aankoopen van een nieuwe vissers schuijt en verder aankleven tot 
 de vissereij, waar op sij Comparanten beloven en aanneemen jaar- 
 lijks in mindering te sullen betalen soo veel sij magtig zijn, als 
 ook om geen der overige Cooplieden eenige haaring te sullen 
 brengen als aan voorsr. L. Bunskerken; tot securiteit van voorseide 
 capitaal en onverhoopte kosten verbonden, en naa voorgaande 
 informatie van verwillekeurings regten verwillekeurden, bij 
 parate executie en aankering buijten forme van proces, haar 
 visch gereedschap, als haar schuijten met haar toebehoor, de 
 gansche visschereij met alles wat daar toe behoort, dan nog 
 alle haare gerede goederen, geen uijtgesondert, ten effecte als 
 naa regten; bij insuffisance van dese gerede goederen verbond den 
 eersten Comparant de helft in een huijsje, staande in de Kleijne Oos- 
 terwijk tusschen de huijsen van Hendrik en Peter Poelman, 
 op d. 8. Januar. 1737 getransporteert aan Comparant en sijn Broeder 
 Gerret Jacobsen, dan nog verbond de tweede Comparant 
 de helft in een huijs daar sij saam in woonen, staande aan 
 de Coornmarkt tusschen de huijsen van de Erfgenamen Nuck- 
 hem, nevens sijn Suster Aaltje Geurts toebedeelt voor ’s Moeders 
 versterf, volgens scheijding met sijn Voorsr. Vader, ingegaan d. 17 
 Nov. 1759, alles onder renunciatie van alle exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde.   Actum d. 7. April 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compereerden Gerret Karnemelck de 
 Jonge en Neeltje Jacobs Echteld., welke bekenden mits dese 
 wegens uitgeschoten penñ. tot onse vissereij opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen aan Lubbertus Bunskerken en Geijsje 
 Hulsentop Echteldn. de summa van vier hondert en twintig guldens, 
 tot securiteit van welke penningen wij, na genoegsame 
 informatie van verwillekeurings regten, hebben naa Stad 
 regten verwillekeurt, om bij aankering sonder proces bij  
 parate executie hetselve ten allen tijde te kunnen ver- 
 halen aan alle ongerede goederen, geene uijtgesondert, 
 in ’t bijsonder aan onse geheele vissereij, vischwand, schuijt 
 met sijn toebehoor, niets hiervan uijtgeslooten, daartoe 
 deselve submitterende, belovende daarbeneven aan voorsr. 
 onse Coopman Bunskerken in mindering van voorsr. capitaal 
 van tijd tot tijd soo veel afteleggen als ons sal doenlijk 
 weesen, als ook mit deesen aannemende geen haring aan 
 eenig Coopman binnen dese Stad te leveren, bij poene dat 
 haar goederen aanstonds sullen kunnen werden geexecuteert, 
 renuncierende van alle exceptien dese contrarierende, in 
 specie van ongetelden gelde.   Actum d. 10 Aprl. 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde de Heer Hendrik 
   Gijs 
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1761.11.Apr. Gijsbert Wolfsen, den welken bekende voor hem en sijne 
geprothoc. ten nieuw Erven opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Mejuffer 
prothocol Rubr. Hier- Elisabeth Huijberts ende haare Erven en capitaale 
den fº. 366 vs. summa van vierduijsent Caroli guldens ad twintig stuijvers 
 ’t stuk, heen koomende wegens opgenoomene en ter leen 
 ontfangene penningen, en welke voorsr. summe ad vier- 
 duijsent Caroli guldens den Comparant beloofde en aan- 
 neemt te sullen restitueren heden over een jaar met 
 een interesse van vier gelijke guldens van ijder hondert, 
 dog binnen veerthien dagen naa de verscheijnsdag 
 betaelende, sal den Heer Rentgever met drie en een halve 
 gulden van ijder hondert kunnen en moogen voldoen, dog soo 
 hij het gemelte capitaal langer dan een jaar op interesse 
 behielde, in de betalinge der rente als voorsr. te continueren 
 tot de volle en effective aflosse toe, dewelke alle jaaren 
 van weerskanten sal mogen werden gedaan, mits mal- 
 kanderen een half jaar voor den verscheijnsdag daar van 
 behoorlijke opsaage doende; voor de restitutie van welck 
 capitaal als prompte voldoeninge der rente verbind den Compart. 
 niet alleen zijn persoon, Erven en goederen, maar stelt daar en 
 boven nog tot een speciaal onderpand sijn erf en goed, den Over- 
 camp genaamt, soo en in dier voegen als hetselve onder 
 ’t Schependom van Harderwijk tot Hierden is geleegen, met des- 
 selfs onderhorende landereijen en holtgewassen, soo zaeij, 
 tabacq als weijland en tabakschuur als daar op nog geset 
 staat te worden, en in dier voegen als het gemelte erff en 
 goed aan den Comparant uijt sijn ouderlijke boedel bij magescheijt 
 van den 24 Decemb. 1750 als vrij allodiael goed en tot heeden dato 
 onbeswaart is toe en aangedeelt, om daar aan allen onverhoop- 
 ten hinder en schade bij wanbetalinge soo van capitaal 
 als interesse ten allen tijde te kunnen en mogen verhaelen, 
 met submissie ’t Stadgerigte van Harderwijk en alle andere 
 Heeren Hoven en Gerigten, met renunciatie van allen desen 
 contrarierende exceptien, in specie van onaangetelden 
 gelde, als van de kragt en effect van dien genoegsaam geïn- 
 formeert.   Actum d. 11. April 1761. 
Transpt. door Wesenmeestn. 
van het huijs van Evert 
Jacobsen Hondius dato Voor De Meester en W.J. Westervelt Schepenen compareerden 
d.11.Apr. 1761 fº. 203 Maas Jacob en Gesina Bello Echteldn., welke bekenden schuldig te 
 weesen aan Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentop Echteldn. 
 de summa van vierhondert Caroli guldens ad 20 stuijvers ’t stuk, 
 heenkomende van de vissereij met de aankleven van dien; 
 tot securiteit wij, naa genoegsame informatie van verwille- 
 keurings regten, hebben naa Stadregt verwillekeurt om bij  
 aankering, sonder forme van proces, bij parate executie het 
 voorsr. capitaal ten allen tijde te kunnen verhaalen aan 
 alle onse gerede goederen, geene uijtgesondert, in specie 
 onse gehele vissereij, als schuijt met sijn toebehoor, mits- 
 gaders netwerk en vischwand, niets van dien natuur uijtge- 
 sondert, deselve ten dien eijnde daar aan submitterende, belo- 
 vende daar benevens aan voorsr. onsen Coopman Bunskerken 
 in mindering van voorseide capitale summa van tijd tot tijd 
 aftebetalen soo veel als ons sal doenlijk weesen, als  
 ook mits deze aannemende geen haring aan eenig ander 
   Coop 
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 Coopman binnen dese Stad te leveren, bij poene dat voorsr. goe- 
 deren na goedvinden van voorsr. onse Coopman mogen werden ge- 
 executeert, renuncierende van alle exceptien dese contrarie- 
 rende, in specie van ongetelden gelde.  Actum d. 15 Apr. 1761. 
 
  
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden Hilletje 
 Reijers Wede. van Gerret Poel, mitsgaders haar twee meerderja- 
 rige Kinderen Jan Gerretsen en Hendrikje Gerretsen Poel, 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks te cederen en transporteren aan Meijns Harbertsen 
 en Caatje Dreesjen Echtelieden, een huijs met een schuurtje 
 en bleekveldje (blijvende stadsgrond voor de voordeur met de 
 ijpenboomen naast de schuur van de Brouwer Van Raalte 
 buijten dese koop), staande in de Peperstraat of Kleijne Ooster- 
 wijk bij de put, tusschen de schuur van voorsr. Jan van Raalte 
 en het huijs van Willem Jacobsen, doende in ordinaris ver- 
 ponding 1-1-:, voor de summa van hondert en vijftig gulden, 
 de onkosten van transport voor de helft en den 50. penñ. voor het 
 geheel tot laste van den Koper, waar van wij Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende voorsr. par- 
 ceel te wagten en te wharen commervrij en alle voorpligt, 
 tot d’ordinaris verponding over 1759 en heerstedegeld 1760 incluijs, 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als naa 
 regten. 
 
 Aan Gerret Jan Deutman en                                      den opstal 
 of touwslagers huijs en baan met sijn ap en dependentien, ken- 
 nelijk staande buijten dese Stad op de Bleek tussen de Lutte- 
 ke en Groote Poorten, soo en in dier voegen als des eerste Compa- 
 rants overleden Man gebruijkt en sij tot hier toe beseten heeft, 
 met de last van een jaarlijkse canon ad ses gulden soo lang sijn 
 Soon Lubbertus Deutman minderjarig sal zijn, en vervolgens agt 
 guld. ten behoeve van dese Stad, ingevolge resolutie dato d. 22. 
 Febr. 1760, sulks voor een summa van twee hondert Caroli guld. 
 vrijgeld, daar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt 
 te weesen, des beloofden voorsr. touwbaan te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de voorsr. canon Feb. 1760 
 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als naa regten.   Actum d. 18. April 1761. 
 
 
 Voor De Meester en W.J. Westervelt Schepenen compareerde An- 
 dries van Asselt en verklaarde bij deze te protesteren tegens en 
 niet anders te condeschenderen in soodane executie der gerede goe- 
 deren van Evert van Nunspeet en Jannetje Cornelis Echteldn., 
 als ter instantie van Cornelis Claver en Aaltje Cornelis, respective- 
 lijk is versogt en staat te geschieden, als onder voorbehout van 
 Comparants regt van præferentie op de goederen selfs, hem uijt 
 hoofde van de acte van verwillekeuring d. 20. Octob. 1760 voor 
 Heeren Schepenen deser Stad gepasseert, en waar bij aan de Comparant 
 onder anderen alle de gerede goederen voor soodaene schade als 
 den Comparant onder anderen wegens gepræsteerde erfhuijsverbur- 
 ging voor het erfhuijs van wijlen Albert van Nunspeet en 
 Aartje Aarts in leven Ehelieden sal koomen te lijden, is compe- 
 terende, met versoek van registrature en insinuatie deses aan 
 Mr. E.J. Ammon, als Bediende van Cornelis Claver en Aaltje 
 Cornelis om te strekken tot haar narigt, en ter fine als na 
   re 
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 regten.  Actum d. 20. Apr. 1761.  lagerstond  de Roeijdrager Gelderman 
 gigt dat dit protest door Dr. Ammon voor geinsinueert is aange- 
 noomen. ita retulit d. 20. Apr. 1761.   get . Abr. van de Graaff Secr.  
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Johan- 
 nes Evertsen, woonagtig tot Elspeet, welke bekende in een vaste 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks te trans- 
 porteren aan Tijmon Willemsen en Jannetje van Ark Echteld. 
 een huijs, staande in de Oliestraat naast het huijs van Albert 
 van Asselt en de ledige plaats van Frans Muller, doende 
 in ordinaire verponding 2-19-10, voor twee hondert vijf en 
 negentig gulden vrijgeld, daar van Comparant bekent voldaan 
 te weesen, des beloofde voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en allen voorpligt, tot de verponding 1759 en 
 heerstedegeld 1760, aftedoen als erfkoop regt is, onder ver- 
 band en submissie aan deser Stad Gerigte, als naa regten. 
 Actum d. 25. April 1761. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerde 
 onsen meede Raadsvrind Mr. N.W. de Meester, dewelke 
 verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens 
 Volmagt te maaken, sulks doende kragt deses, Dr. E.J. 
 Ammon ten eijnde alle saaken van den Heer Compart. 
 hebbende en toekomende voor het Hoogst Landgerigt van 
 Veluwen, tam agendo quam defendendo, waarteneemen 
 door wat middelen en ingangen regtens deselve mogten 
 geentameert werden, de saaken ten uijteijnde en senten- 
 tie toe te vervolgen, de voordelige ter executie te 
 leggen en van de nadelige soo nodig te appelleren, 
 penñ. te ontfangen en daar voor te quiteren en voorts 
 generaliter alles te doen en te verrigten ’t geen de 
 merites der saake eenigsints vereijschende zijn en of- 
 schoon tot het een of ander een nader of specialer vol- 
 magt gerequireert wierde, soo wil den Heer Compart. 
 deselve alhier voor geinsereert gehouden hebben, alles 
 met magt van substitutie, onder belofte van ratihabi- 
 tie en indemnisatie, verband en submissie als na regten 
 mits den Geconstitueerden behoorlijke rekening en reliqua 
 koomen te doen.   Actum d. 27. Apr. 1761. 
 
 
 Voor Boonen en De Graaff Schepenen compareerden Jan 
 van Velthuijsen, Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar 
 van wijlen Lubbertje Stevensen sonder wettige lijfsgeboorte 
 overleden ter eenre, Maartje Stevensen geassisteert met Aart 
 Muller, Elbert Stevensen, Evert Stevensen en Gerret Ste- 
 vensen, respective Suster en Broeders, naaste bloedverwanten 
 en alsoo retours Erfgenamen van wijlen voorsr. Lubbertje 
 Stevensen ter andere sijde, welke verklaarden de nagela- 
 ten boedel met sijn lusten en lasten te hebben opgenomen 
 en samentlijk te sluijten volgende boedelscheijding. 
 Dat de voorsr. retours Erfgenamen bekennen mits dese 
 van haar voorñ. Swager agtervolgens Huijwlijksvoorwaarde 
 tussen hem en haar voorñ. Suster den 13. Octob. 1752 opge- 
 rigt, te hebben ontfangen de klederen, goud en sijlver 
   tot  
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 tot haar Suster lijf gehoort als: 
 een tas met een sijlvere beugen 
 twee goude ringen 
 twee do. oorringen 
 een kettig koralien met een do. slot  
 nog een do. ketting sonder slot 
 elf hembden 
 negen neteldoekse neusdoeken 
 een sak doek 
 agtthien mutsen 
 elf ondermutsen 
 een paar mouwen 
 een witte schorreldoek 
 twee feijtels 
 sesthien rokken 
 agt jakken 
 vijf schorreldoeken 
 drie borstrokken    # een rijglijf 
 twee corchetten 
 vier paar koussen 
 vier do. muijlen 
 een do. fluwelen mofjes 
 een do. witte handschoenen 
 een naerstik 
 een hoed 
 een swart sijde schorreldoek 
 een do. caper 
 twee wajers 
 twee broeken 
 haar voorñ. Swager mits dese wegens de klederen en ver- 
 der lijfsbehoor quiterende, willende voor het overige 
 afsien van den gehele nalatenschap van haar Suster, den 
 geheelen boedel met sijn ap en dependentie uijt en inschulden, 
 actien, pretentien, niets ter wetreld uijtgesondert, aan haar 
 voorñ. Swager cederende en in vollen eijgendom overgevende 
 om sijn schoonst daarmede te kunnen doen, in specie 
 meede haar aandeel in het huijs bij hem bewoond werdende 
 met de daar in en opstaande lasten transporterende, 
 met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende. 
 Daar benevens verklaart Jan van Velthuijsen sijn overledens 
 Vrouws klederen ter goeder trouw te hebbeb overgegeven 
 sonder eenige willens of wetens agter te houden, met belofte 
 om te sullen overgeven diegeene welke hij naa dato deses 
 kwam te vinden, als ook dat hij den gehelen boedel met 
 alle desselfs lusten en lasten op sig neemt, willende wijlen 
 sijn Vrouws Suster en Broeders voorsr. ten allen tijde vrijen, 
 kost en schadeloos guaranderen voor alle op en aanspraak 
 wegens vouw of andere boedelschulden van wat natuur 
    de- 
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 deselve mogten weesen, in sonderheijt meede voor sulke naama- 
 ming, welke uijt hoofde van sijn borgtogt met den chirurgijn An- 
 dries van Asselt, voor het erfhuijs van Albert Gijsbertsen van 
 Nunspeet en Aartje Aarts, in leven Echteldn., op d. 12. Sept. 
 1760 voor Heeren Schepenen alhier gepasseert, daar toe 
 verbindende sijn persoon en goederen om alle hinder en 
 schade daar aan te kunnen verhalen, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende. 
 Waar meede parthijen zijn in vriendschap van den anderen 
 gescheiden en willen dat dese als een stadregtelijke 
 boedelscheiding effect sal sorteren.  Actum Harderwijk 
 d. 30. April 1761. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa- 
 reerde de Heer Johannes van Elfrinkhof, Predikant tot 
 Ermelo, welke bekende verkoft en over sulks kragt deser 
 te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Jacob Zikking en Elisabeth de Schering Echteldn. 
 een dubbelde boog met sijn opstal agter de muur ken- 
 lelijk gelegen tegen over den Hortus Medicus, daar Hen- 
 drik Lammersen in woond, voor een summa van tagtig 
 gulden en een daler voor de meijd, vrijgeld, daar van 
 den Comparant bekent voldaan en betaalt te weesen, des  
 beloofde voorsr. parceel te wagten en wharen op dubbeld boog- 
 geld aan deser Stad Roeijdrageren, met twee schellingen 
 jaarlijks tot last van den Kooper, te betalen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten.  Actum 
 d. 1. Meij 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Marten Vermeer en Margaretha Hoefnagels Echteldn. 
 en Teunis van Staveren en Catharina van Hulsentop 
 Echteldn., ijder voor de helft Eijgenaren, bekennen in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 te cederen en transporteren aan Steven Groote en Wil- 
 mina Egink Echteld. een huijs met de camer boven de 
 poort en sijn verder regt en geregtigheijt, laastmaal bij 
 Fredrik Kappers bewoont, staande aan den Broederen 
 allernaast deser Stad Waag, doende in ordinaris ver- 
 ponding 4-11-8, voor de summa van seven hondert 
 en vijftig gulden vrijgeld, daar van Comparanten be- 
 kenden voldaan en betaalt te weesen, des beloofden zij 
 respectivelijk voorsr. parceel te wagten en wharen 
 kommervrij en allen voorpligt, tot de verponding en 
 heerstedegeld 1760 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als naa regten.   Actum d. 1. 
 Meij 1761. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerden 
 Jan Jacobsen en Dirkje Lubberts Echteldn., Hartger 
 Lubbertsen en Hendrikje Gerrets Echteldn., Gerret Dirksen 
 en Willemtje Lubberts Echteldn., de Vrouwen soo veel 
 nodig en dienstig geassisteert met haar respective 
 Ehemans, de laatsgenoemde Gerret Dirksen en Rutger 
   Harm 
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 Harmsen als Voogden van de onmundige Kinderen van Harmen 
 Jansen en Gerretje Lubberts, in leven Echteldn., in Veluwen in 
 den Ampte van Nijkerk woonagtig, sooveel de minderjarigen 
 aangaat voorsien met een authorisatie van den Heer Land- 
 drost van Veluwen als domiciliairen Rigter bij appointe- 
 ment van d. 23 Octob. 1760, en van de Heeren van de Magistraat 
 deser Stad als territorialele Rigter bij appointement van 
 d. 14 Nov. 1760, ons naa genoegen vertoont en gebleken, te 
 saamen Kinderen en Kindskinderen en alsoo Erfgenamen ab 
 intestato van Lubbert Lubbertsen en Annetje Hartgers, 
 in leeven Echteldn., welke bekenden samentlijk en ijder voor 
 sijn geregt aandeel mits dese in ’t openbaar op d. 29. Nov. 
 1760 te hebben verkoft en over sulks te cederen en in vollen 
 eijgendom te transporteren aan Evert Jansen, een huijs en 
 erve, staande binnen dese Stad aan den Moolenwal tussen 
 het huijs van de Wed. van Jacob Jacobsen en voorsr. wal, 
 doende in ordinaire verpond. 3-3-12, voor een summa 
 van twee hondert twee en vijftig gulden ad 20 stuijvers 
 het stuk vrijgeld, daar van Comparanten en transpor- 
 tanten bekenden voldaan en betaalt te weesen, des beloof- 
 den voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en allen 
 voorpligt, tot de verpond. ordinair 1759 en ’t heerstede- 
 geld over 1760, aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 van haar personen en goederen, met submissie aan de 
 Judicature deser Stad Gerigte als naa regten.   Actum 
 d.1. Meij 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jan Jacobsen en Dirkje 
 Lubberts Echteld., Gerret Dirksen en Willemje Lubberts Echteld., 
 de Vrouwen met haar Ehemans geassisteert, dan nog geseide 
 Gerret Dirksen en Rutger Harmsen als Voogden van de onmundige 
 Kinderen van Harmen Jansen en Geretje Lubberts, in leven Echteld., 
 in Veluwen in den Ampte van Nijkerk woonagtig, bij den Heere 
 Landdrost van Veluwen als domiciliairen Rigter volgens appointe- 
 ment van d. 23 Octob. 1760, en bij de Heeren van de Magistraat 
 deser Stad als territoriaele Rigter volgens appointement van 
 den 14 Novemb. 1760 specialijk hiertoe geauthoriseert, ons naa 
 genoegen vertoont en gebleken, samentlijk Kinderen en Kindskin- 
 deren en alsoo meede Erfgenamen ab intestato van Lubbert 
 Lubbertsen en Annetje Hartgers, in leven Echtldn., welke be- 
 kenden voor sig en haare Erven in het openbaar op den 29. Nov. 
 1760 verkoft te hebben en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren drie geregte vierde parten in een stuk saajland, 
 gelegen op de Bovenlanden in het Schependom Hierden, Oostwaarts 
 Loge Reijers en Westwaarts Peter Jansen gelandet, op een ordinaire 
 verponding ad :-5-6, met sijn verdere regt en geregtigheden, 
 lusten en lasten, als bij gemelte Lubbert Lubbertsen en An- 
 netje Hartgers in leeven is beseten geweest, aan en ten erflijken 
 behoeve van Hartger Lubbertsen en Hendrikje Gerrets Echteld., 
 welcke als meede Erfgenamen het vierde part in eijgendom 
 toebehoort, in het geheel voor een summa van een hondert 
 Caroli guldens en 10 stuijvers vrijgeld,daarvan Compartn. 
   en 
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 en transporanten voor haar aandeel bekenden voldaan en be- 
 taalt te zijn, des beloofden voorsr. ¾ partn. te wagten en te 
 wharen commervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1759 
 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van haare 
 personen en goederen ter Judicature deser Stad als na regten. 
 Actum d. 1. Meij 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jan Jacobsen en Dirkje 
 Lubberts Echteld., Hartger Lubbertsen en Hendrikje Gerrets Echteld., 
 Gerret Dirksen en Willemtje Lubberts Echteld., de Vrouwen soo 
 veel nodig en dienstig geassisteert met haar respective 
 Ehemans, den laastgenoemde Gerret Dirksen en Rutger Harm- 
 sen als Voogden van de onmundige Kinderen van Harmen Jansen  
 en Gerretje Lubberts, in leeven Echteld., in Veluwen in den 
 Ampte van Nijkerk woonagtig, soo veel den minderjarige aan- 
 gaan voorsien met een authorisatie van den Heere Landdrost 
 van Veluwen als domiciliairen Rigter bij appointement van 
 d. 23. Oct. 1760, en van de Heeren van de Magistraat deser 
 Stad als territorialen Rigter bij appointement van den 
 14. Nov. 1760, ons na genoegen getoont en gebleken, saamen 
 Kinderen en Kindskinderen en alsoo Erfgenamen ab intestato 
 van Lubbert Lubbertsen en Annetje Hartgers, in leven Echteld., 
 welke bekenden samentlijk en ijder voor sijn geregt aandeel 
 mits dese in het openbaar op d. 29 Nov. 1760 te hebben ver- 
 koft en over sulks te cederen en in vollen eijgendom te trans- 
 porteren aan Lubbert Gerretsen en Lubbertje Jans Echteld. 
 een stuk saajland, genaamt de Duijnakker, in het Schependom 
 Hierden gelegen, Oostwaarts de Koopers en Westwaarts de 
 Erfgenamen van Maanen gelandet zijn, doende in ordinar. 
 verponding :-6-6, met sijn verdere regt en geregtigheden, 
 lusten en lasten, als Lubbert Lubbertsen en Annetje Hart- 
 gers, in leven Echteld. voorsr. beseten hebben, voor een summa 
 van hondert en vijf Caroli guldens ad 20. stuijv. ’t stuk vrijgeld, 
 daar van Comparanten en Transportanten bekenden voldaan en 
 betaalt te zijn, des beloofden voorsr. parceel te wagten en 
 wharen kommervrij en allen voorpligt, tot de verponding ordinar. 
 1759, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van haar 
 personen en goederen, met submissie van de judicature 
 deser Stad Gerigte als naa regten.  Actum d. 1. Meij 1761. 
 
 
 Wij Burgermeesteren, Schepenen ene Raad der Stad Harderwijk 
 doen kond en certificeren in en vermits dese, dat wij uijt 
 kragt van sententie bij den Hove Provinciael ten behoeve 
 van den Advocaat Otto Dijkhuijsen Wakker qq ergaan, 
 daar op bekomene brieven executoriael gevolgde peijnding 
 en erholdene contumacie, mitsgaders uijt kragt van verwin 
 door de Wed. van Jan Hoedemaker stadregtelijk bekomen, 
 in het openbaar d. 7. Junij 1754 in usum jus habentium hebben 
 verkoft het huijs en erve, staande en gelegen in en aan 
 de Bruggestraat deser Stad, daar de Zwaan uijthangt, 
 met alle ap en dependentie, soo als hetselve door Peter Dijs- 
 bergen eerst met Catharina Morrhea Echteldn. en nader- 
 hand alleen is beseten geweest, uijtgesondert twee huijsen 
   in 
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 in de Rabbestraat, het een bij Lubbertus Bunskerken en het andere 
 bij Richard Apeldorn gekoft, aan Peter Pater en Neeltje Hendriks 
 Echteld. en haar Erven, daar van de distributie door ons is geschiet, 
 doende in ordinaris verponding 10-:-, soo en als sij hetselve ses agter 
 een volgende jaaren bewoont hebben, en vermits na exspiratie van 
 die ses jaaren niemand hetselve heeft ingeloscht en parthijen ten 
 overvloede tegen den 1. Meij 1761 van ’s Heeren wegen gebodet 
 zijnde en Peter Dijsbergen niet gecompareert is, hebben wij Peter 
 Pater voorsr. op sijn instantie verleent acte van transport, dat 
 voorsr. parceel mits dese aan geseide Peter Pater en Neeltje 
 Hendriks Ehelieden transporterende en in vollen eijgendom 
 overgevende, belovende haar van ’s Heeren wegen en whare te 
 sullen zijn, verbindende ten dien eijde de persoon en goederen 
 van de voorige Besitter voor alle evictie, als erfkoop regt is. 
 Actum d. 2. Meij 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Mr. P. 
 F. van Erklens pro se en naamens sijne Susters, en verklaarde 
 omni meliori modo te protesteren, niet anders te consenteren 
 in de distractie en executie, als ingevolge actens van peijn- 
 dinge op d. 31. Maart 1761 door of van wegens Cornelis Claver 
 en Aaltje Cornelissen op de gerede goederen van Evert van 
 Nunspeet, op den grond en in het huijs van den Comparant, 
 staande in de Snijderstraat,gevonden werdende, staat te 
 geschieden, als onder voorbehout van des Comparants regt van 
 præferentie op de koopspenñ., als den Comparant volgens 
 willekr. 3.d.Cap 10 ar 31 heeft op de goederen selfs, met 
 versoek van insinuatie deses aan gemelte Cornelis Claver 
 em Aaltje Cornelissen of deselfs Bediende Dr. Ammon 
 om te strekken tot sesselfs naarigt en ter fine als 
 naa regten.  Actum d. 2. Apr. 1761. lagerstont den Roeijdr. 
 Gelderman gigt dese aan Dr. Ammon qq te hebben geinsi- 
 nueert  itu retulit]  d. 2. Apr. 1761. get. Abr. van de Graaff Secr. 
 
 
 Voot J.W. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerden 
 Mr. H.J. Ardesch, Dr. S. Schot, Mr. H.J. Schrassert en Gerret 
 Buijtenhuijs als Provisoiren van het Burger Weeshuijs binnen 
 Harderwijk, als Erfgenamen van wijlen Evert Jacobsen Hondius, 
 Jan Lucassen en Geertje Hendriks Echtel., als meede cave- 
 rende voor desselfs absente Broeders Willem Lucassen en Claas 
 Lucassen, mitsgaders voor Annetje Lucas, als mede Dr. S. 
 Schot als Volmagtiger van Jan Brummelcamp, vermogens 
 volmagt voor den Scholtis des Ampts Ermelo d. 21. Febr. 1761 
 gepasseert en bij ons van waarde erkent, als Erfgenamen 
 van Hendrikje Jans van Rossem, dewelke verklaarden in haar 
 vooraangetogene qualiteiten, een ijder voor een geregte half- 
 scheijt op d. 17. Maart 1761 in ’t operbaar te hebben verkoft 
 en alnu kragt en mits desen te cederen en transporteren 
 aan Hendrik Cirkel en Jannetje Menno Echtelied. en 
 haare Erven, een huijs met desselfs regt en geregtigheijt, 
 staande in de Grootepoort Straate binnen dese Stad,    
   voor 
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 voor een summa van drie hondert vijf en veertig guldens, 
 daarvan Comparanten bekenden ten vollen voldaan te zijn, belo- 
 vende mitsdien voorsr. parceel te sullen wagten en wharen 
 kommervrij en allen voorpligt, de verponding ordinair ad 2-2-8 
 jaarlijks tot over den jaare 1759 incluijs, als meede het heer- 
 stedegeld tot ult. Junij 1760, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, alles onder verband van haare en haarer Principa- 
 len personen en goederen, met submissie als na regten. 
 Actum d. 11. Apr. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Dr. 
 Arnd Vliek, Gosen Vliek en Aaltje Gerrets Echteldn., Jan Bul- 
 terman en Evertje Bastard Echtel., Sijmon Volten en Jan Straal- 
 man als Voogden van de onmundige Gijsberta de Vries, ge- 
 samentlijke Kinderen en Erfgenamen van Ellard Aartsen 
 en Steventje Vliek, in leeven Echtelied., dewelke bekent 
 hebben in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, 
 gecedeert en getransporteert, doende sulks kragte deses, aan 
 Reijer Willemsen en Hendrikje Hendriks Echteldn. een huijs 
 en plaatsje daar agter, alles cum ap en dependentien regt 
 en geregtigheijt van dien, staande en gelegen op de Broederen 
 deser Stede, naast het Choor ter eenre en het huis van 
 de Heer Secretaris Van de Graaff ter andere sijde, ende 
 sulks voor een summa van agt hondert negen en veertig 
 guldens, van welcke coopspenningen de Comparanten be- 
 kent hebben voldaat te zijn, belovende het voorñ. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, als van 
 de verponding ordinar. 1758 ad 5-5-4 en schoorsteengeld tot 
 over den jaare 1759, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als naa regten.   Actum d.5.Meij 
 1761. 
 
 
een de. transport door 
deselve Comparanten Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
aan de Heer Br. W. welcke bekent hebben in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
J. van Westervelt d. verkoft, gecedeert en getransporteert, doende sulks kragte 
5.Meij 1767 siet fº. 20 de- deses aan Evert Creenen en Rijkje Geurs Echteldn. een 
fine huijs, staande in de Bruggestraat naast dat van de Wede. 
 Wedwers en dat van J. Vermeer, soo als hetselve bij Berend 
 Marcus bewoond en gebruikt word, om tegens 1. Meij 1764 te aan- 
 vaarden, sullende de Kooper jaarlijks de huur ad 50 gl. van nu aan 
 profiteren, sulks voor een summa van seven hondert drie en 
 twintig guldens, van welke koopspenningen de Comparanten be- 
 kent hebben voldaan te zijn, belovende derhalve het voorñ. 
 parceel te wagten en te wharen kommervrij en allen voor- 
 pligt, als van de verponding 1758 ad. 2-2-8 en schoorsteengeld 
 tot over den jaare 1759, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als naa regten.   Actum d. 5. Meij 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde de 
 HoogWelgeboren Heer J.W. Baron van Coeverden, Heer van 
 Rande Junior, als Volmagtiger van Vrouwe Aleijda Gar- 
 dina van Egten, Weduwe van wijlen W. Overmars, ingevolge 
 acte van volmagt voor den Verwalter Scholtis van Heijno 
   en 
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 en Keurnoten den 12. Jan. 1761 gepasseert, en ad hunc 
 actum deugdelijk bevonden, alsmede als Volmagtiger van 
 Freulin Eusebia Johanna Wendelina van Echten, mits- 
 gaders van de Heeren G.J. Baron van Palland thoe Glinthuijs 
 en den Advocaat R. Sandberg, alsmeede Voogden van Anna 
 Alexandrina Catharina van Egten, gelijk ook van Dr. Salo- 
 mon Lindeman en Sophia Judith van Egten Egtelieden, 
 vermogens volmagt voor den Scholtis van Raalte en Keur- 
 noten d. 12.Aug. 1760 gepasseert, en hiertoe van waarde 
 erkent, en verklaarde in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en over sulks te cederen en transporteren 
 aan Peter Jansen Wijnen een erve en goed, in de Vrijheijt 
 van Harderwijk in Hierden aan de Broeksteeg gelegen, 
 bestaande in een huijs, schuur, hof en boomgaard nevens 
 twee campjes saajland bij het huijs en een over de weg, 
 voorts met de opgaande boomen en holtgewasch en wat 
 verder daar onder gehoren mogte, soo en als hetselve thans 
 bij Willem Lubbertsen in pagt werd gebruijkt, zijnde thiend- 
 pligtig aan de Rekencamer deser Provincie en beswaart 
 met een jaarlijksche verponding van 1-18-4, en sulks voor 
 een summa van twee duijsent een hondert en twintig 
 Caroli guldens, sullende de pagt, verschenen geweest 
 Petri 1761, ten profijte van den Kooper zijn, van welke 
 koopspenningen de Comparant in sijn voorsr. qualiteit 
 naamens sijne Principalen bekende voldaan te zijn 
 belov 
  
 Aan onse meede Raadsvrind den Heer en Mr. R.C.W. de Wolff 
 en Vrouwe Johanna Aleida Wolfsen Ehelieden ende haar 
 Erven, een huijs binnen dese Stad staande in de Donkerstraat 
 met een schuur en hof daar agter, met de lusten en las- 
 ten van de beek, daar langs heenlopende, naast het 
 huijs van den Heer Oud Burgermeester Antonij van Wester- 
 velt ter eenre en het huijs van Mevrouw de Weduwe 
 van den Heer Burgermeester Jacob Schrassert ter andere 
 sijde, op een ordinar. verponding van 7-18-12, ende sulks 
 voor een summa van een duijsent vierhondert en twee 
 en tagtig guldens ad 20. st. het stuk, blijvende de huur, 
 verschenen 1. Meij 1761 tot Koperen profijt. 
 
 Aan Jan Moojen en Wilmina van Emst Eheliedn. ende haare 
 Erven een huijs en erve met de plaats en schuur daar 
 agter, in de Kerkstraat uijtkomende en staande in de 
 Donkerstraat naast het huijs van Harmen Drost ter 
 eenre en het huijs bij Peter van Asselt van Verkoperen 
 gekoft ter andere sijde, met de poort en gang daar aan, 
 nevens het regt van waterlosing door gemelte poort  
 en gang naar de straat toe, soo en als van ouds tot hiertoe 
 met het huijs daar naast gemein gehoort heeft, doende 
 in ordinar. verponding 7-19-8, en sulks voor een summa 
 van een duijsent vijf hondert en seven en negentig gulden 
 ad 20. stuijvers het stuk, blijvende de huur, verschenen 
 1 Meij 1761, tot Koperen profijt. 
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 Aan Peter van Asselt en Johanna van Dijk Echtelieden 
 ende haar Erven een huijs, staande in de Donkerstraat 
 naast het huijs bij Jan Moojen van Verkoperen aange- 
 koft ter eenre, en het huijs van wijlen den Oversten 
 Erkelens ter andere sijde met het regt en uijtgang 
 in de poort of gang van het huijs daar naast, soo verre 
 daar toe de schutting doorgaat, met het regt van wa- 
 terlosing door gemelte poort en gang naa den straat 
 toe, soo verre als het een en andere van ouds en tot 
 hier toe daar bij en aangehoort heeft, doende in or- 
 dinar. verpondinge 7-4-10, ende sulks voor een summa 
 van vijf hondert vijf en negentig gulden ad 20. stuijvs. 
 ’t stuk, sullende de huur, verschenen 1º. Meij 1761, tot 
 Koperen voordeel zijn. 
 
 Aan Nicolaas Wesenhagen en Geertruij Kroonenburg 
 Echteluijden en haar Erven een huijs en erve met een 
 plaats en hof daar agter, staande op de Vischmarkt naast 
 het huijs van de Heer Dr. P.F. van Erkelens ter 
 eenre en het huijs bij Gerret Roest gekoft ter 
 andere sijde, met een jaarlijkse verponding van 10-10- 
 en een uijtgang aan de Kerk alhier jaarlijks 12 stuijvs. 
 ende sulks voor een summa van negen hondert Caroli 
 guldens ad 20. stuijvers het stuk, waar van de huur, 
 1º. Meij 1761 verschenen, ten profijte van Koperen sal 
 zijn. 
 
 Aan Gerret Roest en Grietje de Vent Echteldn. ende 
 haar Erven een huijsje op de hoek van het Clooster 
 ter eenre en het huijs van den Verkoperen aan Ni- 
 colaas Wesenhagen verkoft, en waar van met een jaarlijkse 
 verponding van 10. st. afgedeelt is, ter andere sijde, ende 
 sulks voor een summa van negentig guldens ad. 20 st. 
 het stuk, sullende de huur, verschenen 1º. Meij 1761 
 tot Koperen profijt zijn. 
 
 Aan Jan van Raalten en Wilmina Reijers Eheliedn. en 
 haar Erven een schuur en woning daar in, soo en als 
 onder een dak is begrepen, staande in het Clooster 
 schietende aan den hof agter het huijs, bij Nicolaas 
 Wesenhagen van Verkoperen gekoft, en daar van met 
 een jaarlijkse verponding van -:-13-12 is afgedeelt, sul- 
 lende het jaar huur ten aansien van de woning, versche- 
 nen 1º. Meij deses jaars, bij Koperen geprofiteert werden, 
 ende sulks voor een summa van twee hondert twee 
 en sestig Caroli guldens ad 20. stuijvs. het stuk. 
 
 Van alle welcke koopspenñ. den Comparant in sijn voors. 
 qualiteijt naamens sijne Principalen bekende vol- 
 daan te zijn, belovende over sulks voorsr. parcelen te 
   wag 
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 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verpond. 
 over den jaare ordinaris 1758 en het heerstedegeld tot ulto. 
 Junij 1760 verschenen incluijs, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband van sijns Principalen personen en goederen en sub- 
 missie als naa regten.   Actum d. 4. Meij 1761. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Graaff Schepenen compareerde 
 B.W. Pannekoek, dewelke verklaarde sig tot Borge te 
 stellen ter summa van een duijsent Caroli guldens, voor 
 de administratie van Jan Nicolaas Pannekoek in 
 qualiteit van Commis van het magazijn te Bourtag- 
 ne, of voor het geene dat uijt hoofde van de administra- 
 tie van hetselve ampt soude mogen reets aan de Ge- 
 neraliteit schuldig weesen, of nog soude mogen schuldig 
 worden, tot de voorsr. summa van duijsent Caroli guldens; 
 belovende hetselve tot de voorsr. summa te sullen 
 opleggen en betalen als sijn eijgen schult en ten dien 
 eijnde wel uijtdrukkelijk en in de kragtigste forme 
 renuncierende van het beneficium ordinis of excussionis 
 en aan alle andere beneficien, de Borgen naa regten 
 competerende, geene uijtgesondert, en onderwerpende 
 sijn persoon en goederen, en elk van dien meede geene 
 uijtgesondert, aan het legaal verband judicature en 
 parate executie van den Raad van Staaten der Vereenigde 
 Nederlanden, in conformite van de resolutie of acte 
 van overgifte van de WelEd. Actb. Burgermeesteren, Sche- 
 penen ende Raad der Stad Harderwijk in dato d. 9. Meij 1761 
 door hem ten dien eijnde geobtineert.   Actum Harderwijk 
 d. 9. Meij 1761. 
 
 
 Deselve Schepenen certificeren bij dese, dat bij goede 
 onderrigting en soodanig dat wij daar meede souden genoe- 
 gen neemen, aan ons gebleken is, dat B.W. Pannekoek 
 genoegsaam in dese Stad en jurisdictie gegoedet is om 
 te kunnen præsteren sijn borgtogt ter summa van 
 1000-:-, gestelt ten behoeve van de Generaliteit d. 9.  
 Meij 1761 voor de administratie van J.N. Pannekoek 
 in qualiteit als Commis van het magasijn van Bourtagne. 
 Actum d. 9. Meij 1761. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde 
 Bernhard Wilberts, Præceptor van het Veluwsche Gijm- 
 nasium binnen dese Stad, welcke aan ons vertoont heeft 
 sekere acte van volmagt dato 14. April 1761, door de 
 HoogWelgebore Vrouwe H.C. Douairière van den Clooster, 
 Vrouwe van Rheebrugge als Boedelhouderse en legitime 
 Voogdesse over haar Hwelgeb. onmundige Dogters boedel 
 etc. etc., voor den Scholtis van Rhunen H.W. Camerling 



408 
 

ORAH-153  1761 fol.205vso 
 
 gepasseert, in sig vervattende de clausule van substi- 
 tutie, waar van ons naa genoegen gebleken is, agter- 
 volgens welke de Geconstitueerde kragt deses substi- 
 tueerde en magtig maakte de Heer en Mr. E.J. Am- 
 mon, Advocaat voor den Hoog Adelijken Landgerigte 
 van Veluwen, ten eijnde om aldaar in den Banke van 
 Ermelo, of voor welcke Gerigte het wesen mogte, in  
 naam en van wegens van voorsr. Vrouwe Douairière 
 Van den Clooster alle haare regtsaaken waar te 
 neemen door regtsmiddelen van de meijeren thiend- 
 pligtige en andere Debiteuren te vorderen all ‘t 
 geene sij aan haar, uijt wat hoofde ook het zijn 
 mogte, schuldig mogte zijn, tam agendo quam de- 
 fendendo deselve waarteneemen, termijnen en 
 ingangen regtens te respicieren, de saaken ten 
 uijteinde te vervolgen, sententien te aanhoren, 
 voordelige ter executie te leggen, van de nadelige 
 soo nodig te appelleren, penñ. te ontfangen en daar 
 voor te quiteren en voorts generaliter alles te 
 doen en te verrigten ’t geen de natuur der saak 
 sal koomen te vereijschen, ofschoon tot het een 
 of andere een nader of speciaelder volmagt gere- 
 quireert wierd, willende in dese voor geinsereert 
 gehouden hebben, even als of de Comparant en Sub- 
 stituent selfs præsent ware soude kunnen 
 mogen of moeten doen, met belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband als naa regten, mits 
 de gesubstitueerde verpligt sal blijven behoorlijke 
 rekening en reliqua te doen.   Actum in Harderwijk 
 d. 13. Meij 1761. 
 
 
geprothoc. ten nieuw. Voor H. van Westervelt en de Graaff Schepenen compareer- 
prothoc. Rub. Wullewe- den Eijbert Priesters en Anna van Dijk Echteldn. welke be- 
vers straat fº. 222. kenden voor sig en haar Erven wegens ter leen ontfangen 
 penningen opregt en deugdelik schuldig te weesen aan de 
 Secretaris van de Graaff, als in administratie hebbende  
 de Bona Vacantia der Stad Harderwijk, de summa 
 van vijf hondert Caroli guldens ad 20. st. ’t stuk, daar 
 voor sij beloofden jaarlijks te sullen betalen drie gulden 
 en thien stuijvers van ijder hondert, en daar meede continu- 
 eren tot de effective aflosse toe, welke alle jaar 
 op de verschijndag, heden over een jaar de eerste, sal 
 kunnen en moeten geschieden, mits een vierdeel jaars 
 bevorens van de een of andere sijde opgeseijt of opgeeischt 
 zijnde. Tot securiteit van voorsr. capitaal, renten en 
 onverhoopte kosten, verbonden Comparanten in specie haar 
 huijs met sijn ap en dependentie, staande in de Wulle- 
   we 
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 Wevers of Luttekepoort straat, tussen de huijsen van Jan Israel 
 en Hendrik van Asselt, bij haar selve bewoont werdende, soo 
 als haar hetselve op d. 29 Januar 1761 door den Predicant El- 
 frinkhof getransporteert is, stellende daar benevens tot verdere 
 waarschap haar peronen en goederen ten bedwang en sub- 
 missie als naa regten, onder renunciatie van alle excepti- 
 en, in specie van ongetelden gelde.   Actum d. 20 Meij 1761. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is, Mr. Hendrik Johan 
 Schrassert en Willem Brinkink voor het erf en sterfhuijs 
 van wijlen den Heer Lt. G.A.J. Marklof; des beloofde 
 Mr. Henrik Johan Ardesch, in qualiteit als bij de Magistraat 
 deser Stad aangestelde Curator, en het interesse waarne- 
 mende voor de Heer Adolf Ambrosius Marklof, als uni- 
 versele Erfgenaam ab intestato van gemelte Heer Lt. 
 G.A.J. Marklof, dese sijne Burgen te vrijen en guaran- 
 deren als regt is, onder verband als naa regten.   Actum den 
 21. Meij 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Mr. Hendrik Johan 
 Ardesch, als bij de Magistraat deser Stad op 21 Maart 1761 
 aangestelde Curator wegens den boedel en nalatenschap 
 van wijlen den Lt. G.A.J. Marklof en het interesse van 
 des overledens Erfgenaam en Broeder A.A. Marklof, in den 
 Indien zijnde, waarnemende, en verklaarde in de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maken mits dese den Heer en Mr. C. de Wit, Burgermester 
 der Stad Dordregt, ten eijnde om naamens den Comparant ten 
 Comptoire van Dordregt te voldoen en betalen het regt van 
 Collaterale Successie van soodane Hollandsche obligatien 
 als den Heer Lt. G.A.J. Marklof voorñ., binnen dese Stad 
 d. 16. Febr. 1761 overleden, nagelaten heeft en op desselfs Broeder 
 den Heer A.A. Marklof voorsr. ab intestato gedesolveert zijn, 
 alles in sooverre en ingevolge memorie bij den Comparant daar 
 van gemaakt en op d. 21 Maart 1761 ondertekent; voorts naa- 
 mens den Constituent voor Heeren Burgermeesteren aldaar in naame 
 en ziele van den Comparant soodaene eed te presteren, als daar 
 toe volgens publicatie van Haar Ed.Groot Mog. in dato 29 
 Junij en Resol. van d. 27 Sept. 1743 gerequireert werd, en voorts 
 daar omtrent te doen en te laeten geschieden hetgeen der saake 
 noodruft vereijschen mogt en hij Constituent, selfs present zijnde, 
 soude kunnen, mogen of moeten doen, alles onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, cæteriaque sub claulilis de jure 
 solitis ac necessariis, onder verband en submissie als na regten.  
 Actum d. 21. Meij 1761. 
 
 
  
geproth. ten nieuw. Voor deselve schepenen compareerden Schipper Steven de Meester 
proth. Rub. Brug- en Wichertje Claver Eheliedn. en verklaarden voor haar en haere 
gestraat  fº.95 vs. Erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen penñ. opregt en 
 deugdelijk schuldig te wesen aan de Juffn. Johanna Charlotta, 
   Jo 
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 Johanna Elisabeth en Henrietta Johanna Schrassert 
 te saamen, een summa van seshondert Caroli guldens capitaal, 
 daar van sij Comparanten jaarlijks beloofden te betalen 
 een interesse van vier per centum en sulks tot de finale 
 aflosse toe, welke alle jaar op de verschijnsdag, daar 
 van heden over een jaar de eerste sal zijn, sal kunnen, mo- 
 gen en moeten geschieden, mits daarvan de opsage 
 ¼ jaar bevorens van een van beijde sijden gedaan werde. 
 Tot securiteit van het capitaal, renten en kosten verbonden 
 sij Comparanten tot een speciaal onderpand haar huijs in 
 de Bruggestraat naast Lubbertus Bunskerken ter eenre 
 en de Weduw. van Jan van Hattem ter andere sijde, soo als 
 van de Weduw. van Reijer Lubbertsen bij transport van d.1. Octob. 
 1759 hebben aangekoft en thans besitten, ten eijnde om daar 
 aan alle hinder en schade te mogen verhalen, en voorts onder 
 verband van haar personen en goederen, niets uijtgesondert, 
 en met submissie als naa regten, onder renunciatie van 
 alle exceptien, in specie van ongetelden gelde.   Actum d. 19. 
 Meij 1761. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor H. van Westervelt en De Wolff schepenen compa- 
proth. Rub. Vrouwen- reerden Lambert Claasen en Henrica van Luijk Echtelieden, 
straat fº. 133 vs. welke bekenden wegens ter leen ontfangen penñ., tot af- 
 legging van een capitaal groot hondert gulden, als wijlen 
 Ellart Aartsen gevestigt heeft op d. 27. Julij 1718 in onder 
 benoemde huijsje van sijn Ouders heenkomende, schuldig 
 te weesen aan Dorothea van Eijbergen, Weduwe van Andreas 
 Schaart, de summa van gelijke hondert gulden, daar voor 
 Comparanten beloofden jaarlijks te betalen een rente 
 van vier gulden, en daar in continueren tot de aflosse toe, 
 die alle jaar op de verschijnsdag, heden over een jaar de eerste, 
 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar 
 bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde; tot securiteit van 
 voorsr. capitaal, renten en kosten verbonden Comparanten 
 haar huijs staande in de Vrouwenstraat, soo als bij haar 
 bewoont word, tussen het huijs van de Rentheffersche 
 en de schuur van Mevrouw Feijth, stellende tot een 
 verdere whaarschap haar personen en goederen ten  
 bedwang en submissie als naa regten, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van 
 ongetelden gelde.   Actum Harderwijk d. 26. Meij 1761. 
 
 
Geproth. ten nieuw. Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Nico- 
prothoc. Rub. Markt laas Wesenhagen en Geertruij Kroonenburg Echteldn. wel- 
fº. 284. ke bekenden opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 
 de Nederduijtsche Gereformeerde Kerk binnen dese Stad 
 de summa van een hondert sestig gulden, heenkomende 
 wegens een hof buijten de Groote Poort, d. 12. Julij 1755 
 van voorsr. Kerke aangekoft, vermogens obligatie welke  
 mits dese gemortificieert werd, waar voor de Comparanten 
   con 
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 continueren sullen jaarlijks op d. 12 Julij te betalen een rente 
 van vier gulden van het hondert, of ses gulden agt stuijvers in ‘t  
 geheel, en sulks tot de effective aflosse toe, die alle jaar 
 op voorsr. verschijnsdag sal kunnen en mogen geschieden, mits 
 een vierdeel jaar bevorens van de en of andere sijde opgeseit 
 of opgeeijscht zijnde. Tot securiteit van voorsr. capitaal, renten 
 en onverhoopte kosten verbonden Comparanten op d. 28 Oct. 1760 haar 
 huijs op en aan de Coornmarkt tussen de huijsen van de Heer 
 Erkelens en Gerret Roest, met sijn  ap en dependentie, in voegen 
 sij het van de Kinderen en Erfgenamen van de Vrouw van 
 Tielaar op d. 12. Aug. 1760 hebben gekoft, stellende tot een verder 
 whaarschap haar personen en goederen ten bedwang en sub- 
 missie als naa regten, werdende voorsr. verband door Compa- 
 ranten op heden gecorroboreert, vermits dat huijs haar op d. 
 9 Meij 1761 getransporteert is, met renunciatie van alle 
 exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum d. 26 Meij 1761. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 den Weleerwaarden GodZaligen Seergeleerden Heer Petrus 
 Wijnstok, oudste Evangelie Leeraar in de Nederduijtsche 
 Gereformeerde Gemeinte binnen dese Stad, gesond van 
 lighaam, sijn verstand, memorie en uijtspraak volkoo- 
 men magtig, verklaarde uijt overdenking van de sekerheijt 
 sijnes doods, niet wetende de uijrhe van dien, gesolveert te  
 zijn geworden in voegen naavolgende over sijn tijdelijke 
 goederen onder sijn respective Kinderen te disponeren, 
 vooraf te niette doende alle dese contrarierende disposi- 
 tien, prælegateert ende bemaakt aan sijn oudste Soon 
 Johannes Hendrik Wijnstok, Predikant te Westmaas, alle 
 sijne manuscripten, brieven en papieren, door Comparants eij- 
 gen of eenes anderen hand geschreven, gebonden of ongebon- 
 den losse schriften, ’t zij deselve in sijn Bibliotheecq, 
 lessenaars, kist of diergelijken naa sijn dood gevonden 
 mogten werden, geen uijtgesondert. 
 Daar benevens sal sijn Dogter Sara Bulthina en Soon Pe- 
 trus Gijsbert Wijnstok ijder voor haar hoofd uijt sijn boe- 
 del en nalatenschap vooruijt genieten de summa van 
 twee duijsent Caroli guldens ad 20. stuijvers ’t stuk in baren 
 gelde, ofte in obligatien of andere effecten des boedels 
 tot haaren keuse, boven en behalven ijder een ordente- 
 lijken uijtset, overeenkomstig sijn staat en gelegenheijt 
 sijnes boedels, sulks in compensatie van soodane twee 
 duijsent gulden en behoorlijken uijtset, als sijn oudste 
 Dogter Johanna Elisabeth Wijnstok tijdens haar huijwlijk 
 met Floris Jacobus Schellewalt en sijn jongste Soon 
 Theodorus Cornelis Wijnstok, med. doct. tot Amsterdam bij  
   sijn 
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 sijn huijwlijk met Maria Prop ijder voor haar hoofd ge- 
 noten hebben en ten dele genoten is door sijn  jongste Dog- 
 ter Catharina Petronella Wijnstok, in huijwlijk hebbende 
 David Nicolaas van Nes, sullende het restant aan 
 laatst gemelte twee duijsent gulden haar, of bij voor- 
 overlijden haar Kinderen gesuppleert werden, invoegen 
 den Testateur bij eijgen handschrift sal vervatten, ’t welk 
 hij wil hier voor geinsereert gehouden hebben. 
 Voorts is sijn wil en begeerte, dat sijn voorsr. Dogter 
 Sara Balthina Wijnstok uijt aanmerking van haar 
 diensten in het versorgen van sijn persoon en huijs- 
 houden sedert haar Moeders dood, mede vooruijt sal 
 genieten de summa van een duijsent gulden, 
 gelijk ook sijn gemelte Soon Petrus Gijsbert Wijnstok 
 vooruijt sal genieten de summa van vier hondert gul- 
 den voor sijn studien. 
 Voor ’t overige sullen alle sijne Kinderen, en bij voor- 
 overlijden desselfs Kinderen in der Ouderen plaats, 
 even naa en in gelijke deelen tot sijn boedel en nate- 
 latene goederen geregtigt weesen; waar meede dese 
 sijn  dispositie sluijtende, begeert dat deselve als 
 een ouderlijk testament bij sijn Kinderen mag werden 
 gerespecteert en stiptelijk nageleeft, ’t zij in 
 forme van testament, codicil of andere betere, 
 naa sijn dood sal werden agtervolgt. 
 En opdat hetselve des te accurater agtervolgens dese 
 sijn laatste en uijterste wille geschiede, heeft hij 
 Testateur kragt en mits dese aangestelt tot Exe- 
 cuteurs over dese sijn dispositie, sijn oudste Soon 
 Johannes Hendrik Wijnstok en sijn Schoonsoon David 
 Nicolaas van Nes, haar authoriserende om deselve 
 in all haar leden en deelen stiptelijk naa sijn dood 
 te doen nakomen met soodaene magt en pouvoir, als 
 Executeurs Testamentair naa regten competeert, als 
 ook om een of meer bij haar ’t assumeren, substitueren 
 en surrogeren, als sij ten meeste nutte van den boe- 
 den sullen nodig en dienstig oordelen. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult 
 binnen Harderwijk d. 30. Meij 1761. was nevens twee 
 cachetten in rood lak getekent  H. van Westervelt, 
 Francois Oosterbaan. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compareerde de 
proth. fº366 vs, 367 Heer Hendrik Gijsbert Wolfsen, dewelke bekende voor hem en 
et 201 vs. sijne Erven opregt, deugdelijk en wel schuldig te zijn aan den 
 WelEdelen Hooggeleerden Heer Professor Theodorus Scheltinga 
 en Vrouwe Odilia Suffrida Paasma Ehelied. ende haar Erven 
   een 
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 een capitale summa van vijf en twintig hondert Caroli guldens ad 
 20 stuijvers dat stuk, heenkomende wegens opgenomen en ter leen 
 ontfangene penningen, welke voors. summa ad vijf en twintig 
 hondert gulden den Heer Comparant belooft en aanneemt te 
 sullen restitueren heden over een jaar met een interesse van 
 vier en een halve gelijke gulden van ijder hondert gulden, 
 belovende te saamen een hondert twaalf gulden en thien 
 stuijvers, dog binnen een maand naa de verschijnsdag beta- 
 lende sal den Heere Rentgever met drie en een halve gulden 
 van ijder hondert kunnen en mogen voldoen, dog soo de Heer 
 Comparant het gemelte capitaal langer dan een jaar 
 op interesse behielde, in de betaling der rente als voorsr. 
 te continueren tot de volle en effective aflosse toe, dewelke 
 alle jaar van weerkanten sal mogen werden gedaan, mits 
 malkanderen een half jaar voor de verschijnsdag daar van be- 
 hoorlijk opsage doende; voor de restitutie van welck ca- 
 pitaal als prompte voldoening der rente verbind Compart. 
 niet alleen sijn persoon, erven en goederen, reets hebbende of 
 krijgende, maar stelt daarenboven nog tot een speciael 
 onderpand zijn erf en goed, De Overcamp genaamt, met alle 
 desselfs onderhorende landerijen en holtgewassen, soo saaij, 
 tabak als hooj en weijland, niets uijtgesondert, alsmede 
 de opgaande boomen en tabaks schuur als daar nog op 
 staat geset te werden, en in dier voegen als het gemelte 
 erf en goed aan den Comparant uijt sijn ouderlijken boedel 
 bij magescheit van d. 24 Decemb. 1750 als vrij allodiael goed 
 is toe en aangedeelt, alsmeede nog een nieuwe tabaks- 
 schuur, soo als deselve in den jaare 1759 is geset, op en met 
 desselfs tabaksland, genaamt Het Spaansche Paard, zijnde 
 een morgen groot, soo en in dier voegen als hetselve onder 
 het Schependom van Harderwijk tot Hierden is gelegen, 
 met desselfs onderhorende holtgewassen alsmede een 
 camp akkermaalshout in den Harderwijker Eng gelegen, 
 den Holscamp genaamt, zijnde alle dese goederen tot he- 
 den toe niet meer beswaart als met een capitaal van 
 vier duijsent guldens, om daar aan alle onverhoopte hinder 
 en schade bij wanbetaling, soo van capitaal als interesse, 
 ten allen tijden te kunnen verhaelen, met submissie 
 aan ’t Stadgerigte van Harderwijk en den WelEd. Hove van 
 Gelderland, met renunciatie van alle dese contrarierende 
 exceptien, in specie die van onaangetelden gelde, als van de 
 kragt en effect van dien genoegsaam geinformeert.   Actum 
 Harderwijk d. 30. Meij 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden dr. Arnd 
 Vliek, Gosen Vliek en Aaltje Gerrets Echteld., Jan Bulter- 
 man en Evertje Bastard Echteldn., Sijmon Volthe en Jan 
 Straalman, als Voogden van de onmundige Gijsbertha de Vries, 
   ge  
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 gesamentlijke Kinderen en Erfgenamen van Ellard 
 Aartsen en Steventje Vliek, in leven Echteldn., dewelcke 
 bekent hebben in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft, gecedeert en getransporteert, doende sulks 
 kragte deses, aan den Heer Burgermeester W.J. van 
 Westervelt en Vrouwe Johanna Aleida van Westervelt 
 een huijs en plaatsje daar agter, alles cum ap en dependentie, 
 regt en geregtigheijt van dien, staande en gelegen in 
 de Bruggestraat naast dat van de Wede. Sas en dat 
 van den Heer Koper, ende sulks voor een summa 
 van twee hondert twee en vijftig Caroli guldens, van 
 welke koopspenñ. de Comparanten bekent hebben 
 voldaan te zijn, belovende het voorñ. parceel te wagten 
 en te wharen kommervrij en alle voorpligt, als van 
 de verponding ordinair 1758 ad 2-2-8 en schoorstede- 
 geld tot over 1759, daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, onder verband en submissie als na regten.   Actum 
 d. 5 Meij 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden de Heer C.C. Reijts, 
 L.L. Professor, en de Heer Sijbrand Schot, alsmeede Andries 
 van Asselt, dewelcke in de beste en bestendigste 
 forme regtens constitueerden en magtigden den Heer 
 Laurens van der Meer, Koopman in kruijdenierswharen 
 tot Rotterdam, om naamens de Comparanten in te vor- 
 deren soodane penningen, als haar volgens rekeningen 
 zijn competerende van Joacob Hugo van der Vliet, mede 
 tot Rotterdam woonagtig, als voor de Heer C.C. Reijtz 
 een summa van een hondert gulden wegens geleende 
 penningen en vier en twintig gulden wegens geleverde 
 Gornichemsche Bijbels, en voorts aan de Heer Apo- 
 theker Sijbrand Schot en Mr. Chirurgijn Andries van 
 Asselt voor geleverde medicamenten en meesterloon 
 aan sijn Kind tot Harderwijk zijnde, verstrekt, gelevert 
 en gedaan, en daar in alles te doen en te verrigten ’t geen 
 de natuur der saaken sal koomen te vereijschen, schoon 
 tot het een of ander een nader of speciaelder volmagt 
 nodig waare, die sij hier in begrepen hielden, met 
 de magt van substitutie, ratihabitie en indemnisatie 
 als regt is.   Actum d. 30. Meij 1761. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. voor H. van Westervelt en N.W. de Meester Schepenen 
prothoc. Rub. Schoema- compareerden Cornelis Claver en Jannetje Alberts Echteldn. 
kersstraat fº. 253 vs. dewelke bekenden voor haar en haar Erven opregt en deugde- 
en Hoven fº. 40 lijk schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve 
 van den Heer Johan Cramer, Oud Muntmr. der Provinciale 
 Geldersche Munte, eene summa van vijftig Caroli guldens 
   ad 
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 ad 20. stuijvers ’t stuk, waarvoor de Comparanten beloofden te 
 betalen een jaarlijkse rente van vier gelijke guldens van het 
 hondert, dus voor dese vijftig gulden twee dº. guldens, sullende daar 
 in continueren tot de effective aflosse toe die alle jaar op 
 den verschijndag, welcker eerste heden over een jaar wesen sal, 
 sal kunnen geschieden, mits een half jaar te vooren opgeeijscht 
 of opgeseijt zijnde. Tot securiteit van voorsr. capitaal, renten 
 en kosten verbonden Comparanten haar huijs in de Schoemakers- 
 straat naast Harmannus van Munsters huijs ter eenre en dat 
 van Dirk Spittael ter andere sijde, als mede haarlieder hof 
 buijten de Luttekepoort, naast den hof van de Erfgenamen 
 van Maanen en tegens over den hof van Coopman Jan Apeldorn, 
 waar in voorñ. Heer Craemer reets met f. 200-:- gevestigt is 
 op d. 4 Jan. 1757, stellende tot een verdere whaarschap hunne 
 gekofte schuijt met sijn toebehoren, mitsgaders haar personen 
 en goederen, onder verband en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien. in specie van ongetelden 
 gelde, daar van Comparanten naa genoegen zijn geinformeert. 
 Actum d. 17. Junij 1761. 
 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde Vrouwe 
 E.G. Schrassert, Wede. en getugtigde Boedelhoudersche van 
 wijlen den Heer en Mr. Andreas Feith, in leven Secretaris 
 der Stad Elburg, geassisteert met de Heer G.W. Ardesch 
 als haar gekoren Momber, en verklaarde in de beste en be- 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maaken Mr. Hendrik Johan Ardesch, ten eijnde om alle des 
 Comparantes saaken, soo hebbende als toekomende, tam activa 
 quam passiva, soo in als buijten regten en contra quoscumque 
 waarteneemen, ongerede goederen en houtgewassen te ver- 
 huijren en verpagten, penningen intevorderen, onwillige debi- 
 teuren met middelen regtens tot betaling te constringeren 
 en daartoe alle ingangen regtens te gebruijken, alle termijnen 
 regtens te respicieren, sententien te aanhoren, de voordelige 
 ter executie te leggen en van de nadelige soo nodig te 
 appelleren, ook des noods te caveren, ’t zij met verband van haar 
 persoon of ongerede goederen, ook te accorderen, transigeren, 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren en voorts in het 
 generaal te doen en te laeten geschieden ’t geen bij de Ge- 
 constitueerde sal werden gedaan en verrigt en sij Comparante, 
 selve present zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, 
 ofschoon tot het een of andere een ampelder of speciaelder vol- 
 magt gerequireert wierde, willende hetselve gehouden 
 hebben als of in dese geinsereert waare, met magt om een 
 of meer te substitueren, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac neces- 
 sariis, mits den Geconstitueerde gehouden zij van alles te 
 doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum d. 22. Junij 1761. 
 
 
 Voor H. Westervelt en Apeldorn Schepenen zijn gecompareert 
 en erschenen den Heer Carel Coenraad Reijtz, Professor 
   en 
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 en Rector binnen dese Stad, Weduwenaar, Boedelhouder en 
 Tugtenaar van wijlen Vrouwe Catharina Leijsius ter eenre, 
 Juffer Anna Elisabeth Mertens, Weduwe Loenhout, de 
 Heer Francois Mertens en Vrouwe Anna Jacomina d’Asson- 
 ville Echteldn. en de Heer Mr. Johan Christiaan Vatebinder, 
 Secretaris te Hasselt en Vrouwe Maria Catharina Reijtz 
 Ehelieden, Kinderen en Erfgenamen ab intestato van wij- 
 len gemelte Vrouwe Catharina Leijsius ter andere sijde, 
 de Vrouwen soo veel nodig geassisteert met den Secre- 
 taris Van de Graaff, bekenden met den anderen opgerigt 
 te hebben een boedelscheijding in voegen hier naa 
 volgende. 
 Dat de Heer Carel Coenraad Reijtz belooft en anneemt 
 binnen den tijd van drie maanden naastkomende te be- 
 talen aan Juffer Anna Elisabeth Mertens, Wed. Loenhout 
 de summa van elf hondert Caroli guldens, als meede 
 binnen gelijke drie maanden de summa van elf hondert 
 Caroli guldens aan de Heer Johan Francoir Mertens. 
 Daar benevens heeft voorsr. Professor Reijtz benevens 
 de respective Condividenten voorñ. aan den Heer Mr. 
 Johan Christiaan Vatebinder, als in huijwlijk hebbende 
 Vrouwe Maria Catharina Reijtz, gecedeert en van stonde 
 aan in eijgendom overgegeven de portie in de potlootmoolens 
 gelegen tot Rotterdam en Middelburg, waar aan diverse 
 luijden zijn participerende, om daar meede te doen en te 
 handelen naa welgevallen. 
 Daarenboven geeft voorñ. Professor Reijtz aan Mr. J.C. 
 Vatebinder en Vrouw thien compleete ordinaire Mediaen  
 folio Gornichemsche bijbels, thien dº. Quatrijnen, twee 
 folio veranderde Bijbels en hondert dalers in contant geld. 
 Waartegens geseide Kinderen en Erfgenamen aan den voorsr. 
 Heer Carel Coenraad Reijtz in vollen eijgendom overgeven 
 den gehelen boedel van wijlen haar voorsr. Moeder 
 Catharina Leijsius met alle desselfs lusten en lasten, 
 niets ter wereld uijtgesondert, sonder enig regt of pre- 
 tensie op deselve te reserveren, daar van kragt deser soo 
 veel nodig renuncierende, waar onder meede begrepen sal 
 zijn soodane belofte van penningen als voorñ. Professor 
 Reijtz en Vrouw bij het ingaan van het huijwlijk aan 
 Mr. Johan Christiaan Vatebinder en Maria Catharina 
 Reijtz gedaan hebben. 
 Zijnde parthijen hier meede in vriendschap van elkanderen ge- 
 scheiden, belovende de een den anderen het gerust en 
 volkomen effect deser te wagten en wharen als sulks 
 naa erfboedelscheidings regt behoort, onder verband en 
 submissie als naa regten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijk 
 d. 24. Junij 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Jan Wittop en Andries 
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 Rijkessen Apeldorn voor het erf en sterfhuijs van Willem 
 Lunterbos en Eesje Berends Wittop in leven Echteldn., des be- 
 loofden haar Kinderen Jannetje Lunterbos, Wed. van Arnd van 
 Harderwijk en Harmannus Lunterbos, voor sig en als magt heb- 
 bende van sijn twee Broeders Lambertus Lunterbos, Predikent 
 op Curacao en Berend Lunterbos, Boekhouder op een comptoir 
 op Batavia, vermogens volmagt in dato d. 13. Apr. 1758 voor  
 Notaris en Getuijgen binnen Batavia gepasseert, mitsgaders 
 eijgenhandige verklaring door geseide Lambertus Lunterbos 
 in dato d. 13. Apr. 1761, ons naa genoegen vertoont en gebleken, 
 beloven voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum 
 Harderwijk d. 26. Jun. 1791. 
 
 
 Voor H. Westervelt en De Meester Schepenen compareerden 
 Heijmrik Jan Bosch en Martha Olthuijsen Echteldn., de- 
 welke bekenden voor haar en haaren Erven op heden in een  
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt en mits deses te cederen en transporteren aan Mr. 
 Hendrik Johan Schrassert en sijne Erven, een camp lands 
 voor dese Stad gelegen, naast de Burger Weesen ter eenre 
 en de Wede. van Jan  Hant] ter andere sijde, en schietende 
 met het eene einde aan de hooge  Zijpelt en met het 
 andere aan de kant van de Heer Persoon, doende in ordinaris 
 jaarlijkse verponding 2-2-8, en verder met geen lasten 
 beswaart zijnde, voor een gedeelte thiendvrij, met desselfs 
 houtgewas, regt en geregtigheijt en sulks voor een summa 
 van een duijsent ses hondert Caroli guldens vrijgeld, van 
 welcke koopspenningen sij Comparanten ten vollen be- 
 kenden bij desen voldaan te zijn, belovende mitsdien voorsr. 
` Camp lands te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over den jaare 1761 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoopregt is, onder verband  van haare personen 
 en goederen, met submissie als naa regten.   Actum Harderwijk 
 d. 25 Junij 1761. 
 
 
 Voor H. Westervelt en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Jan Bulterman en Evertje Basterd Echteldn. welke bekenden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks te cederen en transporteren aan Schipper Marten 
 Basterd en Maria van Luijk Eheluijdn. en haar Erven de 
 geregte helft in een huijs, staande in de Snijderstraat 
 tussen den huijsen van de Heer Sas en van de Wede. van de 
 Rijp, daar Koperen in woonen en de wederhelft van besitten, 
 voor drie hondert vijf en twintig gulden, daar van Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, des beloofden 
 voorsr. halfscheijt te wagten en wharen kommervrij als 
   erf 
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 erfkoop regt is, onder verband en submissie als naa regten. 
 Actum d. 25 Junij 1761. 
 
 
Geprothoc. ten Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen  en als Overwees- 
nieuw. prothoc. onder meesteren compareerde Hendrikje Hendriks Wede. van Jan 
net Schependom fº. Lubbertsen, sij willende verandersaten met Thijs Willemse 
399 vs. Jongman, haar boedel in overweging genomen hebbende, 
 heeft aan haar Soon en eenig Kind Jan Jansen, oud in Maart 
 1761 thien jaaren, voor sijn Vaders versterf bewesen de 
 volgende klederen, met de kist berustende onder Hen- 
 rik Lubbertsen, Oom paternel alsmede Voogd. 
 twee sergie rokken 
 twee dº. cammesolen 
 drie dº. broeken 
 drie borstrokken met sijlvere knoopen 
 vijf gemene borstrokken 
 een boek met sijlvere crappen 
 twee paar handschoenen 
 een lamfer 
 een copere tabaksdoos 
 twee paar kousen 
 vier witte dassen 
 twee neusdoeken 
 een paar schothoosen 
 twaalf hembden 
 een hardsvanger 
 agt tinne commen 
 twee tinne bekers 
 een lepelrak met twaalf tinne lepels 
 een tinne schotel 
 een kleijn tinne commetje 
 een haijr spit met een hamer 
 vijf lakens 
 ses sloopen 
 alles gesloten in bovengemelte kist. 
 Daar benevens nog hondert gulden, welke sij Compart. 
 mits dese aanneemt gemelte Voorsoon te sullen betalen 
 als sal mundig weesen, in soo verre renuncierende 
 van de tugt haar leven lang competerende, dog 
 reserverende het regt om van haar voorñ. Soon Erf- 
 genaam te zijn, als voor haar kwam te overlijden, 
 volgens huijwlijks voorwaarde met wijlen haar 
 voorsr. Eheman op d. 19. Sept. 1750 voor Dedingsluijden 
 gepasseert, daartoe verbindende in specie een stukje 
   saaj 
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 saajland, gelegen in Hierden aan de Wijtgrave, schietende 
 aan het erfje van Petertje Willems en Gerret Hendriksen, groot 
 ongeveer een half mudde gesaeij, stellende tot een verdere whaar- 
 schap haar persoon en goederen. 
 Blijvende het stukje hoojland, genaamt het Kleine Maatje, 
 gelegen in Hulshorst en Hoophuijsen over de Beek aan ‘t 
 oever te wandelen gaande met de Kinderen van Gerret Jacobsen, 
 aan haar voorsr. Soon, als van sijn Vader heenkomende 
 in vollen eijgendom. 
 Des beloofde sij haar Soon alles te laeten leeren dat met 
 de gelegentheijt des boedels en haar staat sal overeenkomen. 
 Hier waaren aan over en meede te vreeden Hendrik Lubbert- 
 sen en Peter Hendriksen, bij de Heeren van de Magistraat 
 aangestelt tot Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent 
 binnen Harderwijk d. 3. Julij 1761. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Graaff Schepenen compareerde 
 de Heer Bernhard Willem Pannekoek, Oud Burgermeester 
 deser Stad, met genoegen vernomen hebbende dat de 
 Heer P.B.V. Rielle in s’Hage sig tot Burge willende stellen 
 voor des Comparants oudste Soon Jan Nicolaas Pannekoek 
 tot securiteit der Generaliteit, voor het wel waarnemen 
 en administreren van sijn charge als Commis der s’ Lands ma- 
 gasijnen op de Bourtagne, totdat de Compart. sig in staat 
 bevind om behoorlijke acte van submissie en burgtogt 
 bij de Heeren Staaten deser Provincie in October naast- 
 komende te kunnen uijtleveren, belovende mits dese 
 voorsr. Heer Rielle ter gerequireerde summa van duij- 
 sent gulden te sullen kost en schadeloos guaranderen, 
 ten dien eijnde sijn persoon en goederen submitterende aan 
 alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, in specie 
 den Ed. Hove van Gelderland, renuncierende van alle 
 exceptien dese contrarierende, in specie van ordre of 
 divisie, onder verband als na regten.   Actum Harderwijk 
 d.4. Julij 1761. 
 
 
 Wij Burgermeestern, Schepenen ende Raad der Stad Har- 
 derwijk doen kond en certificeren mits dese, dat vermits 
 de Heer G.A.J. Marklof, Lieutenant in het Regiment 
 Cavallereij van sijn Hooght. den Heere Erfstadhouder, 
 op d. 16 Feb. 1761 alhier woonagtig geweest zijnde, is koo- 
 men te overlijden, nalatende tot sijn eenig en universeel 
 Erfgenaam ab intestato desselfs Broeder de Heer A. A. 
 Marklof, Capiteijn Lieutenant tot Nagapathnan op de 
 kust van Cormandel, wij dienvolgens bij resolutie van den 21. 
 Maart 1761, bij ons genomen, tot Curator van voorseide boedel 
 en om de plaatse van gemelte absente Heer A.A. Marklof 
   te 
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 te vertreden, hebben geauctoriseert en gequalificeert den 
 Heeren Mr. Hendrik Johan Ardesch, Advocaat ende Ontfanger 
 van de verponding deser Stad, gelijk wij denselven auctho- 
 riseren en qualificeren kragt deses, ten einde om alle 
 de goederen, tot dien boedel specterende, en onder sijn 
 bewind te neemen en administreren, ten dien eijnde 
 met de Wede. behoorlijk te rekenen en liquideren 
 en boedelscheiding op te rigten, ook met de Admini- 
 strateurs der goederen en Boedelhouders van schepen 
 wegens de Redereijen, als meede met het Regiment 
 en Solliciteurs soo nodig afterekenen, deselve Admini- 
 strateurs te continueren of discontinueren, en wederom 
 nieuwen te nomineren, en deselve in allen gevallen 
 te qualificeren en de nodige volmagten te passeren, 
 agterstallige penningen van den boedel en die in het 
 vervolg mogten koomen, des noods met bequaame 
 middelen regtens in te vorderen, en sulks voor alle 
 Rigteren en Gerigten, tam active quam passive, te 
 gebruijken, alle termijnen regtens te respicieren, sen- 
 tentien t’ aanhooren, de voordelige ter executie te 
 leggen en van de nadelige soo nodig te appelleren, 
 voorts te mogen caveren, accorderen, transigeren, penningen 
 te ontfangen en te quiteren, en vorders tam generaliter 
 quam specialiter te doen en te laeten geschieden 
 hetgeen de noodruft der saaken en het meeste in- 
 teresse van gemelten boedel vereijschen sal, ofschoon 
 tot het een of ander en speciaele of ampelder quali- 
 ficatie gerequireert wierde, houdende sulks als of 
 in deese geinsereert waare, alles met soodane ample 
 magt als een Curator naa regten is competerende, 
 belovende denselven ook wegens geseiden boedel te 
 sullen indemniseren en te ratificeren hetgeen bij 
 den Geconstitueerden sal werden gedaan, mits van 
 alles aan ons sal doen behoorlijk bewijs, rekening 
 en reliqua, versoekende ten dien eijnde aan alle Heeren Rigte- 
 ren en Gerigten en voorts wie sulks sal aangaan, denselven 
 Mr. H.J. Ardesch in sijn vooraangetoge qualiteit te er- 
 kennen en des noods de behulpsame hand te bieden. 
 T’ oirkonde etc.   Actum d. 6. Jul. 1761. 
 
 
geprothoc. ten nieuw. Voor Van Holthe en de graaff Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Snijder- Gijsbert Claver en Gijsbertje Rijks Echteldn. welke bekenden 
straat fº. 158 vs wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Adam van 
 Luijk en Helena van Heerde Echteldn. de summa 
 van hondert en vijftig Caroli guldens ad 20. stuijvers ‘t 
 stuk, daar voor belovende jaarlijks voor rente op de  
   ver 
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 verschijndag, heden over een jaar de eerste, te sullen betalen 
 ses gelijke gulden en daar meede te continueren tot de aflosse 
 toe, die alle jaar op gemelte verschijndag sal kunnen ge- 
 schieden, mits een vierdeel jaars bevorens van d’een of andere 
 sijde opgeseit of opgeeijscht zijnde. Tot securiteit van voors. 
 capitaal, renten en kosten verbonden Comparanten haar 
 huijs in de Snijderstraat, soo als bij haar bewoont werd en 
 dese morgen aan haar getransporteert is door Fijtje Peters, 
 Wede. van Dirk van Gijn, stellende daar benevens tot een 
 verdere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang 
 en submissie als naa regten, met renunciatie van alle 
 exceptien, in specie van ongetelden gelde.   Actum den 
 8. Julij 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Fijtje Peters, Wede. 
 van Derk van Gijn, geassisteert als naa regten, welcke 
 verklaarde voor sig en haar Erfgenamen in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft, en over sulks te cederen 
 en transporteren aan Gijsbert Claver en Gijsbertje Rijks 
 Ehelieden een huijs, staande binnen dese Stad in de Snijder- 
 straat, soo als tegenswoordig bij Kooperen bewoond werd, 
 tussen de huijsen van de Heer Oud Burgermr. Van Wester- 
 velt en het huijs van Jan Gelderman en Arnd van Asselt, 
 doende in ordinaire verponding 1-8-2, voor de summa 
 van hondert en vijftig Caroli gulden vrijgeld, daar van Compa- 
 rant bekent voldaan te zijn, des beloofde voorsr. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding over 1757 en het heerstedegeld tot 1758, afgedaan 
 hebbende, onder verband en submissie als naa regten. 
 Actum d.8. Julij 1761. 
 
 
 Voor Boonen en De Graaff Schepenen compareerden Berent 
 Harmsen en Dirkje Peters Echteldn., Gosen Stevensen en Janna 
 Harmsen Echteldn. woonende tot Niersen onder den Ampte 
 van Apeldorn, Heerlijkheijt ’t Loo, dewelke verklaarden 
 dat in de Steede Vianen was overleden eene Lammertje 
 Dirks, haar Comparanten Moej Zalr., in welke nalatenschap 
 sij een ijder ab intestato voor een sevende portie beregtigt 
 waaren en sij, eerste Comparanten Berent Harmsen en Dirk- 
 je Peters Echteldn., verklaarden en bekenden aan Jan Apel- 
 dorn, Burgermeester te Harderwijk, en Dr. Arnd Vliek 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn een summa van vijf 
 hondert vijf en twintig gulden drie stuijvs. wegens eenige 
 jaaren pagt van een hof tot Wijsel gelegen, volgens een 
 afrekening bij ons te saamen gehouden en onder onse 
 voorñ. Crediteuren berustende, op welke penningen sij 
 Burgermr. J. Apeldorn en Dr. A. Vliek tot Vianen hebben 
 geprocedeert, en wij bij geen comparitie in contrimaciam 
   zijn 
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 zijn gecondemneert en sij alsoo op die penñ. en kosten 
 een volkomen regt hebben gekregen, versoekende en aucto- 
 riserende derhalven bij dese de WelEd. Gestr. Heer en 
 Mr. Evert van Diermen, Burgermeester der Stede Via- 
 nen, onder wie de penñ. van voorm. erfhuijs en sterval 
 van onse Moej Lammertje Dirks zij berustende, dat 
 sijn WelEd. Gestr. voorñ. vijf hondert vijf en twintig gulden 
 drie stuijvs. aan gemelte Burgermr. J. Apeldorn en 
 Dr. A. Vliek gelieft overtegeven en te betalen, sul- 
 lende in mindering van onse erfportie in sijn WelEd. 
 Gestr. verandwoording valideren en gedecorteert worden; 
 vorders magtigden de Comparantn. Berend Harmsen en 
 Dirkje Peters Echteldn., Gosen Stevens en Janna Harms 
 Echteldn. te saamen de bovengemelte Jan Apeldorn, 
 Burgermeester te Hardewijk, of bij desselfs absentie 
 de Heer Procurator J. Kelskens, om naamens haar 
 te ontfangen van die eerste Comparanten de overige 
 penningen en van de tweede sijn geregte erfportie, 
 soo door doode van haar Moej Lammertje Dirks Zalr. 
 ab intestato op haar zijn gedevolveert en verstorven, 
 daar voor te quiteren en vorders in den boedel alles te 
 doen en te verrigten ’t geen mogte gerequireert 
 worden en wij, selfs present zijnde, souden mogen 
 en kunnen doen, schoon tot een of andre een nadre of 
 speciaelder volmagt nodig was, die sij hier in begrepen 
 hielden, alles met mag van substitutie, ratihabi- 
 tie, indemnisatie, mits doende rekening en ver- 
 andwoording van sijne verrigting als regt is.    Actum 
 d. 11. Julij 1761. 
 
 
geprothoc. ten nieuw. Voor deselve Schepenen compareerden Gerret Ittersen en 
prothoc. Rub. Hoog- Geertruij Park Echteldn., welke bekendenn wegens opgeno- 
straat fº. 177 vs men en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
Rub. Marktstraat fº. 313 schuldig te weesen aan de Heer Derk Wichers, Ontfanger 
 der Convoijen en Licenten binnen dese Stad, de summa van 
 twee hondert Caroli gulden ad 20 st. het stuk, daar voor 
 Comparanten beloofden jaarlijks te sullen betalen vier 
 gulden van ijder hondert en daar meede te continueren tot 
 de effective aflosse toe, die alle jaar op den verschijndag, 
 heden over een jaar d’ eerste, sal kunnen en mogen geschie- 
 den, mits een vierdeel jaar bevorens van d’ een of andere 
 sijde opgeseit of opgeeijscht zijnde. Tot securiteit van 
 voorsr. capitaal, renten en kosten hebben Comparanten 
 naa informatie van verwillekeurings regten, naa Stad- 
 regten buijten forme van proces bij parate executie, 
 verwillekeurt haar gerede goederen, geen uijtgesondert, 
 en daar benevens stellende tot een speciael verband 
   haar  
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 haarlieder huijs met desselfs ap en dependentie met de 
 schuur, staande het huijs in de Hoogstraat tussen de huijsen 
 van Martinus Vastenhouw en dat van Derk Kemper en de 
 schuur in de Groote Marktstraat tussen het huijs van Bes- 
 sel uijt de Waterplas en de Gruttereij van Cornelis Buurman, 
 soo en als bij haarlieden bewoond werden, alles onder renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge- 
 telden gelde, onder verband en submissie als naa regten. 
 Actum d. 14. Julij 1761. 
 
 
 Voor H. Westervelt en Holthe Schepenen compareerde onse 
 meeden Raadsvrind de Heer en Mr. Jan Apeldorn, dewelke 
 uijt hoofde van de clausule van substitutie bij volmagt 
 door eenen Berend Harmsen en Dirkje Peters Echteldn., Gosen 
 Steven en Johanna Harmsen Echteldn., saamen tot Niersen 
 in den Ampte van Apeldorn Heerlijkheijt ’t Loo woonagtig, 
 en op den 11. Julij 1761 tot Harderwijk gepasseert te vinden, 
 bij ons gelesen en gesien sulks te behelsen, bij desen heeft ge- 
 substitueert de Heer Procurator J. Kelfkens Gijsberts, om 
 de plaats van den Comparant te vertreden en te ontfangen soodane 
 sevende portien als ijder van sijne Principalen in het sterfval 
 van haar Moej Lambertje Dirks, tot Vianen overleden zijnde, 
 competerende en onder de Heer E. van Diermen, Burgermees- 
 ter aldaar zijn berustende, voor den ontfangst dier penningen 
 te quiteren en in die saak alles te doen hetgeen naa cou- 
 stume locaal nodig en dienstig is, al waar ook tot het eene 
 of andere een andere of speciaelder volmagt nodig, die hij 
 hier inbegrepen hielt, alles met belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie, mits doende van sijn verrigtig behoorlijke 
 verandwoordig als regt is.   Actum 16. Julij 1761. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Wouter Jansen en Jan IJsendorn 
 voor het erf en sterfhuijs van Paul Gallois en Maria van 
 der Bree in leven Echteldn., des beloofden Maria Gallois, Johan 
 Gallois, sig sterk makende voor haar Suster Amelia Gallois, 
 Anna Gallois, bij uijtlandigheit van haar Eheman Maurits 
 Jansen, Charlotta Gallois en Nicolaas Gallois, meerderja- 
 rige Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Echteldn., gemelte 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband als naa 
 regten.   Actum d. 20. Jul. 1761. 
 
 
 Voor Boonen en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Zeger Claasen en Peter van Spankeren 
 voor het erf en sterfhuijs van Harmina Limpers, in leven 
 Weduwe van Cornelis van Laar, des beloofden Aart van Laar 
 en Jan van Laar, twee Soons, eenige en universele Erfge- 
 namen ab intestato van voorsr. Eheliedn., geseide Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 22. Jul. 1761.  
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Lub- 
 bertus Bunskerken en Gijsje Hulsentop Echteldn., ingevolge 
 magescheit dato 20. Januar 1753 eijgenaren van onderbe- 
 noemde huijs, bekennen in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en over sulks te transporteren aan  
 Hendrik Jansen en Wilmina Jans Echteldn., een huijs met 
 een kleijn plaatsje, sonder dat hieronder sal begrepen 
 werden soodane uijtweg uijt gemelte huijs over Compa- 
 ranten grond agter haar schuur heen, als sij aan Kope- 
 ren provisioneel geaccordeert hebben, staande het Ver- 
 koperen of haare Successeuren vrij sulks te beletten 
 en verweijgeren naa welgevallen, staande aan het 
 Westerblokhuijs naast de schuur van Comparanten ter  
 eenre en de plaats van Loge Stevens ter andere 
 sijde, doende in verponding 1-1-4, voor de summa van 
 twee hondert en thien gulden, daarvan Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te weesen, belovende 
 voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt aftedoen, als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum 24. Jul. 1761. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor De Meester en Pannekoek Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Brugge- Schipper Gosen Elders en Aaltje Gerrets Echteld., welke 
straat fº.95 bekenden, benevens de drie hondert gulden vermogens 
 vestenis brieven dato 25. Apr. 1758, wederom ter leen 
 opgenomen te hebben en schuldig te weesen aan den 
 Heer Oud Muntmr. J. Craemer en sijn Erven, de summa 
 van hondert en vijftig gelijke guldens ad 20. st. het stuk, 
 belovende daar voor jaarlijks te sullen betalen aan 
 rente vijf gulden van ijder hondert, maar op de verschijn- 
 dag, heden over een jaar de eerste, betalende, sullen 
 met vier gulden tien stuijvers kunnen volstaan en daar 
 meede te continueren tot de effective aflosse toe, die 
 alle jaar op gemelte verschijdag sal kunnen en mogen 
 geschieden, mits een halv jaar bevorens van de een of 
 andere sijde opgeseit of opeeijscht zijnde; tot secu- 
 riteit van voorsr. capitaal, rente en kosten verbonden 
 Comparanten in specie haar huijs in de Rabbestraat 
 staande tussen de hof en schuur van de Erfgenamen 
 van wijlen de Oud Muntmr. J. Hensbergen, voormaals bij 
 Jacob Slos en Geertruij Jacobs Echteliedn. beseten, en  
 bij executie door Comparanten op een sesjarige losse, be- 
 gonnen met 1e. Meij 1759 gekoft, stellende tot een 
 verdere whaarschap haar personen en goederen en tot 
 meerder securiteit, naa voorgaande informatie van ver- 
 willekeurigs regten, haar gerede goederen, in het 
 bijsonder mede haar schip verwillekeurt, om hetselve 
 bij insuffisance van voorsr. parceel buijten forme 
 van proces bij parate executie, op alle havens en stroomen 
   te 
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 te mogen vervolgen, alles met renunciatie van alle excep- 
 tien, is specie van ongetelden gelde, sig daartoe submitte- 
 rende aan alle Heeren Rigteren en Gerigten ten bedwand als 
 naa regten.   Actum d. 3. Aug. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Andreas 
 Apeldorn, Oud Burgermr. deser Stad, dewelke in de beste forme 
 regtens constitueerde en magtigde den WelEd. Gestr. Heer en Mr. 
 B.J. Hof, Burgermeester der Stad Elburg, Advocaat voor den 
 Hoove van Gelderland, om naamens den Comparant ten comptoi- 
 re van den WelEd. Gestr. Heer en Mr W.H. Toewater, Land- 
 schrijver van Veluwen, overtegeven eene deductie behelsen- 
 de Comparants regt en agterwesen, hem wegens een gevestig 
 capitaal ad hondert twintig gulden nevens verlopene 
 interessen en verschotten daar omtrent gedaan, op de verwon- 
 nen goederen van de Weduwe Barend Strunk en desselfs 
 Kinderen, in den Ampte van Ermel, Karspel en Dorpe Nun- 
 speet gelegen, competerende, penningen te ontfangen, te 
 quiteren en voorts daar in alles te doen en te verrigten ’t geen 
 den Comparant selfs soude kunnen of mogen doen, schoon tot 
 het een en ander een nader en ampelder volmagt als dese 
 gerequireert wierde, welke hier in begrepen wierd, met 
 de magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemnisatie als regt is.   Actum d. 7. Aug. 1761. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerde Mr. 
 H.J. Ardesch, als Volmagtiger van Frans Butot, Coopman te 
 Utregt, en verklaarde uijt kragt van de clausule van sub- 
 stitutie in de acte van volmagt, voor den Schout, Burger- 
 meesteren en die van den Geregte der Stad Utregt den 11 April 
 1761 gepasseert, geinsereert, te substitueren en magtig te 
 maaken kragt deses Mr. Willem Adolf Beiquer, Advocaat 
 tot Doesburg, ten einde om van Levi Salomon, laast gewoont 
 hebbende te Nijkerk, en thans woonagtig te Doesburg ’t zij 
 in der minne of met middelen regtens intevorderen sodae- 
 ne een hondert negenthien gulden en vier penningen, als 
 deselve wegens geleverde coopmanschappen aan de eersten 
 Constituent schuldig is, daar toe soodane middenen en ingangen 
 regtens te gebruijken als den Gecontitueerde het best 
 sal oordelen, ten dien eijnde alle termijnen regten te respi- 
 cieren, sententien te aanhooren en de voordelige ter executie 
 te leggen, ook des noods te caveren, accorderen en transigeren, 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren en voorts 
 generaliter alles te doen en te laeten geschieden ’t geen de 
 noodruft deser saake vereijschen mogt en den Comparant of 
 zijn Principaal, selfs present  zijnde, soude kunnen of mogen 
 doen, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en submissie als na regten.  Actum d. 10. Aug. 1761. 
 
 
 Voor De Wolff en De Graaff Schepenen compareerden Jan 
 Hendriksen en Fennetje Dirks Ehelieden, welke bekenden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft aan en ten 
   erf 
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 erflijken behoeve van Jan Petersen en Aaltje Gerrets Eh- 
Drie volmagten lieden een huijs, staande aan de wal in den Oosterwijk tus- 
dato 14. Aug. 1761 sen de schuur van Marten Vermeer en de plaats van 
door H.J. Ardesch Mevrouw van Trelaar, voor een summa van een hondert 
als Curator van den en twintig gulden, waarvan nog geen transport is gedaan. 
boedel van den Lt. Des compareerden de tweede Comparanten Eheliedn.  en 
Marklof. Siet fº. 215 bekenden voorsr.  huijs wederom verkoft te hebben aan 
vs. Lodewijk Aaltsen en Anne Peters Eheliedn.  voor een 
 summa van negentig guldens, waar van de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, waar tegens de 
 eerste Comparanten als Eijgenaren en Besitters mits 
 desen voorsr. huijs zijn cederende en transporterende, 
 renuncierende de tweede Comparanten van alle regt 
 ofte pretensie, welke sij uijt hoofde van de eerste 
 koop daar  aan mogten hebben, belovende voorsr.  parceel 
 te sullen wagten en wharen kommervrij en allen voor- 
 pligt, tot de verponding ordinaris 1760 en heerstede 
 ult. Junij 1762 sullende verschijnen, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als naa 
 regten.   Actum Harderwijk d. 17. Augus. 1761. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Graaff Schepenen compareerde 
 Juffrouw Trijntje Vissers - - - - - - - - - - - - Weduwe van 
 de Heer G. Rijnink, zijnde geassisteert met de Heer 
 P. Wijnstok als haar gekoren Momber, en verklaarde in 
 de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken kragt deses den Advocaat Henrik 
 Johan Ardesch, ten eijnde om in het generaal alle 
 des Comparants saaken binnen dese Provincie van 
 Gelderland waarteneemen, soo hebbende als toekomende, 
 van wat naam, aard of natuur deselve ook zijn mogen, 
 tam active quam passive idque contra quosumque, 
 penningen in te vorderen en daar toe bekwaame middelen 
 regtens te emploijeren, alle termijnen regten te respici- 
 eren, sententien te aanhooren en de voordelige ter 
 executie te leggen, ook des noods te caveren, accorderen, 
 transigeren, penningen te ontfangen en te quiteren 
 en voorts in het generaal te doen en te laeten ge- 
 schieden hetgeen de natuur en noodruft der saake 
 vereijschen mogt en de Comparant, selfs present zijnde, 
 soude konnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie en belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 cæterisque sub clausilis de jure solitis ac necessariis, 
 mits den Geconstitueerde gehouden zij te doen behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua, onder verband en submissie 
 als naa regten.   Actum d. 19. Augus. 1761. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen 
 compareerde onse meede Raads Vrind de Heer en Mr. 
 Francois Oosterbaan, als Volmagtiger van de Heer 
 Dr. Johan Bon, Schepen der Stad ’s Hertogenbosch 
   vol 
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 volgens acte van volmagt voor Schepenen derselver Stad 
 op 22 Maart 1760 gepasseert. en verklaarde uijt kragte der 
 clausule van substitutie, die acte van constitutie geinsereert 
 gelijk aan ons gebleken is, bij dese te substitueren Mr. A. 
 Ardesch, Secretaris der Stad Arnhem en Advocaat aldaar, om 
 naamens des Heer Comparants Principaal ter voldoeninge 
 aan het reglement op de verwinning in Veluwen van den 
 jaare 1759 ten comptoire van of aan den Landschrijver van 
 Veluwe te exhiberen behoorlijke deductie van des Heer 
 Comparts. Principaals regt op de in verwin genome goederen 
 van de Wede. Berend Jansen Streunck onder Nunspeet, 
 en daar omtrent vorders alles te doen en te observeren wat 
 ingevolge het voornoemde reglement behoort en gedaan 
 mag worden, met belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 onder verband als naa regten.   Actum d. 2. Septemb. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen Jan Claasen en Wijnik van Dusseler voor het erf en 
 sterfhuijs van Jan Leij van Asselt en Elisabeth Numink 
 in leven Echtelieden, des beloofde Dirk Leij van Asselt, 
 de rato caverende voor sijn Suster Treijntje Leij van Asselt 
 woonagtig tot Apeldorn, en Toers Dijsbergen in huijwlijk 
 hebbende Johanna Leij van Asselt, en Doris Leij van 
 Asselt, haar respective meerderjarige Kinderen en Erfge- 
 namen, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum 
 Harderwijk d. 8. Sept. 1761. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Mr. Hendrik Johan Ardesch, als Curator van den boedel en nala- 
 tenschap van wijlen de Heer G.A.J. Marklof, in leven Lieute- 
 nant in het Regiment Cavallreij van sijn Hooght. de Heer 
 Erfstadhouder, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken kragt deses 
 de Heer G. Bakker, Procureur tot Bolswärt, ten einde om 
 naamens den Comparant te administreren en waarteneemen 
 soodane ongerede goederen, als aan de Oude Markt onder 
 Paasloo gelegen zijn, soo en als deselve tot nu toe bij sijn 
 Ed. zijn geadministreert, deselve goederen te verhuijren, 
 pagtcedulen op te rigten en te tekenen, houtgewassen 
 te verpagten, penningen te ontfangen en te quiteren en daar 
 tegen ongelden en lasten te betalen, en voorts in die admini- 
 stratie te continueren en te doen en laeten geschieden het 
 geen de natuur der saake vereijschen sal en den Compart.  
 q.p., selfs present zijnde, soude kunnen, mogen of moeten 
 doen. 
 Als meede J. van Zegel, Roeijdrager tot Campen, ten einde 
 om te administreren en waarteneemen soodane goederen 
 als in Brunepe buijten Campen zijn gelegen, deselve te 
 verhuren en de huurcedulen te tekenen, penningen te 
 ontfangen en te quiteren en deselve in behoorlijke reparatie 
   te 
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 te onderhouden en de jaarlijkse lasten te betalen, en  
 voorts in de administratie der goederen te continueren 
 soo als de Geconstitueerde hier aan toe gedaan heeft 
 en het geen de nature en noodrift der saake vereij- 
 schen sal en de Compart. q.p., selfs present zijnde, soude 
 kunnen mogen of moeten doen. 
 Gelijk ook Fredrik Jansen Minnema, Coopman te Dok- 
 kum, ten eijnde om naamens den Comparant p.q. waar- 
 teneemen soodaene affaires als er nodig zijn sullen 
 omtrent de rhedereijen of scheepsportien in soodane 
 schepen, als den overleden Heer Lt. G.A.J. Marklof 
 en desselfs nagelaten Weduwe A. Schrassert zijn 
 hebbende en aan de Geconstitueerde bekent zijn, des- 
 wegens met den Boekhouders en verdere Rheders of Geïn- 
 teresseerdens te rekenen en de rekeningen te sluijten, 
 voorts alle bijeenkomsten der Rheders naamens den 
 Comparant bij te woonen en sijn plaats te vertreden 
 en alsdan te beraemen en besluijten hetgeen de 
 Geconstitueerde het best en raadsaamste sal ver- 
 meinen en oordelen te behooren en de Comparant, 
 selfs present zijnde, soude kunnen, mogen of moeten 
 doen. 
 Alles met magt van substitutien, belofte van rati- 
 habitie en indemnisatie, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum d. 14. Aug. 1761. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen en Over- 
 weesmeesteren compareerde Johannes Lewijs, de- 
 welke sig sullende verandersaten, verklaarde aan sijn 
 onmundige Kinderen, in eerste ehe bij Margaretha 
 Mackaij geprocreërt, met naamen David Johannes, 
 Alexander, Jacobus Reinier, Catharina en Samuel voor 
 ’s Moeders versterf te hebben bewesen aan ijder derselver 
 een summa van vijf en twintig guldens, te betalen als 
 een ijder tot sijn mondige dagen sal gekomen zijn, be- 
 lovende hij Comparant verders sijn gemelte onmundige 
 Kinderen tot haare mundige dagen in kost, klederen 
 en huijsvesting te sullen onderhouden en naa staats 
 gelegenheijt een kostwinning te laeten leeren, 
 nemende de overige boedel tot sijn last en profijt, 
 belovende sijne Kinderen dieswegens tegens alle aanma- 
 ning en aanspraak schadeloos te houden. 
 Tot nakoming van het bovenstaande en in specie van 
 de prompte voldoening der bovengemelte vijf en twintig 
 gulden aan een ijder ter mundigen dage uijttekeren, ver- 
 bindende sijn persoon en goederen, niets daarvan uijtge- 
 sondert, ten bedwang en submissie als naa regten. 
 Hier waren aan over en meede te vreden Paulus Benin 
  Duvergé en André Stolte, als bij de Magistraat aange- 
 stelde Voogden, op welkers rapport van de regtvaardigheijt 
   de 
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 deser afgoeding wij dese mede geapprobeert en des 
 T’ oirkonde getekent hebben binnen Harderwijk d. 3. Sept. 
 1761. 
 
 
 Acte van Aperture 
 
 Wij, Mr. Johan Apeldorn en Mr. Heribert Cornelis van de 
 Graaff, vertretende de plaats van onsen meden Raads- 
 vrind de Heer A. van Holthe, erschenen zijnde ten 
 sterfhuijse van wijlen Johanna Cock, in leven huijs- 
 vrouw van Otto Holsteijn, welke aan ons vertoont heeft 
 seekere besloten dispositie houdende volgende superscriptie: 
 “ voor ons ondersr. Schepenen der Stad Harderwijk compareerden 
 “ Otto Holsteijn en Johanna Cock Echtelieden, welke ver- 
 “ klaarden in dit besloten papaier te zijn haar laatste mu- 
 “ tuele onderlinge dispositie, met begeerte dat hetselve 
 “ mag geopent werden naa doode van de eerst stervende,  
 “ willende dat hetselve sal gelden als testament, legaat 
 “ codicil, of andere betere, alsmede stiptelijk sal werden 
 “ agtervolgt. 
 “ T’ oirkonde is dese bij ons en mede door onsen Secretaris 
 “ getekent en gesegult binnen Harderwijk den 24. Meij 1760. 
   was nevens drie cachetten in rood lak getekent 
  “ Jan Apeldorn.  A. van Holthe.  Abr. van de Graaff Secr. 
  
 De cachetten geexamineert, deselve gaaf geheel en ongevi- 
 tieert bevonden, daar benevens is ons vertoont twee onderscheij- 
 den missiven, een gedateert Embden den 11. Augus. 1761 gete- 
 kent Geertruij Cock, Weduwe Beeken, zijnde des Overledens 
 volle Suster, en een tweede gedateert St. Anna Kerk in de 
 Provincie van Vriesland d. 21. Augus. 1761, getekent Elisa- 
 beth Holsteijn, geboren Mennes, zijnde een halve Suster 
 van de Overledene, houdende beijde versoek, dat haar over- 
 leden Susters voorsr. dispositie bij haar absentie mag 
 werden geopent, waarop de enveloppe ontsegult, daar 
 in bevonden een besloten papier, ’t selve mede geopent 
 was daar in gevonden haarlieder mutuele dispositie, soo en 
 in dier voegen als hetselve onder transfix van onsen Secre- 
 taris hier nevens is geannecteert, dat bij ons geaccordeert is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk d. 12. Sept. 1761. was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent  Jan Apeldorn, H.C. van de Graaff. 
 in margine het transfix in rood lak getekent Abr. van 
 de Graaff Secr. 
 
 Superscriptie 
 
 Voor ons ondersr. Schepenen der Stad Harderwijk compareerden 
 Otto Holstein en Johanna Cock Echtelieden, welke  
   ver 
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 verklaarden in dit besloten papier te zijn haar 
 laatste mutuele onderlinge dispositie, met begeerte 
 dat hetselve mag geopent werden naa dode van 
 des eerst stervende, willende dat hetselve sal gelden 
 als testament, legaat, codicil of andere betere 
 als mede stiptelijk sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons en mede door onsen Secre- 
 taris getekent en gesegult binnen Harderwijk 
 d. 24 Meij 1760. was nevens drie cachetten in rood 
 lak getekent  Jan Apeldorn, A. van Holthe, 
 Abr. van de Graaff Secr.  
 
 Testament 
 Wij, Otto Holsteijn en Johanna Cock Echteluijden, 
 overdenkende de sekerheijt des doods en de onsekere 
 uijrhe van dien, en niet van dese wereld willende 
 scheijden voor en aleer wij over onse tijdelijke 
 goederen, van God geschonken en die wij stervende 
 sullen nalaten, gedisponeert hebben, verklaren 
 mits desen vooraf te annuleren, casseren en 
 te niet te doen al soodane testamentaire of codi- 
 cillaire dispositien, van wat naam, aart of natuur 
 of waar ter plaatse, door ons te saamen of ijder 
 in het bijsonder voor dato deses gemaakt mogten 
 zijn, in specie van d. 13. Decemb. 1757 tot Amersfoort 
 voor Notaris en Getuijgen gepasseert. 
 Vervolgens overgaande tot dese onse laatste en uijt- 
 terste wille, al voorens onse zielen aan God Al- 
 magtig en onse lighamen aan den aarde aanbeve- 
 lende, verklaaren wij uijt een sonderlinge liefde 
 en affectie die wij elkanderen toedragen, malkan- 
 deren en den een den anderen reciproquelijk te lega- 
 teren en bemaken de lijftugt en het vrugtgebruijk 
 van alle soodane gerede en ongerede goederen, geen 
 van dien uijtgesondert en waar deselve ook gelegen 
 mogen zijn, als wij stervende nalaten en met de 
 dood ontruijmen sullen, ten effecte om bij de langst- 
 levende desselfs leven lang naa tugt regten, 
 met een volkomen bewind en administratie des 
 boedels, te kunnen en te mogen gebruijken sonder 
 bespiering van ijmand. 
 Vervolgens legateren wij aan Janna Holsteijn, 
 Dogter van des eerst ondergesr. in voorig huijwlijk 
 met Maria Loenius ehelijk geprocreërt, het groo- 
 te staande horlogie, alsmede het sijlver thee- 
 keteltjen en twee sijlvere thee busjes, alle drie 
 door den eersten Testateur eijgenhandig gemaakt. 
 Aan Johanna Rookhuijsen, Dogter van Hendrik 
   Rook 
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 Rookhuijsen, naa mij Testatrice benoemt, het boek 
 met goude krappen en door mij Testatrice gebruijkt werdende, 
 En aan Otto Holsteijn van Rookhuijsen, Soon van gemelte 
 Hendrik Rookhuijsen, de sijlver kas sonder sijlver, 
 maar alleen met de schalen en het gereedschap, edog 
 alles met dien verstande en dat effect, dat voorsr. legaten 
 niet eerder als naa doode van de langstlevende geeijscht, 
 en vervolgens eeuwiglijk en erflijk genoten en geprofiteert 
 sullen kunnen werden. 
 Wijders verklaren wij tot onse eenige en universele 
 Erfgenamen te nomineren en institueren kragt deses 
 Anna Catharina Holsteijn en voorñ. Janna Holsteijn, 
 Kinderen van den eerste Testateur bij Maria Loenius 
 in voorig huijwlijk verwekt, ijder voor de geregte half- 
 scheijt, en bij vooroverlijden derselver wettige de- 
 scendenten bij representatie, ten eijnde na doode 
 van de langstlevende en nadat de respective legaten 
 sullen wesen uijtgereijkt, bij een ijder voor de helft en 
 egalijk alle onse natelaeten goederen gedeelt en 
 eeuwiglijk en erflijk genoten werden. Eijndelijk ver- 
 klaren wij beijde Testateuren reciproce en den een den anderen, 
 dat is de eerststervende de langstlevende te constitueren 
 en aantestellen tot Voogd of Voogdesse van de onmundige nate- 
 laeten Erfgenamen, met magt van assumtie, surrogatie 
 en substitutie, soo verre de wetten eenigsints permitteren, 
 ten dien eijnde bij dese secluderende en van het bewind des 
 boedels uijtsluijtende alle Weescameren en andere Heeren en 
 Collegien elders over onmundigen gestelt, waar sulks ook 
 soude mogen weesen. 
 All hetwelke wij sonder inductie of persuatie van ijmand 
 verklaaren onse laatste onverbrekelijke en uijterste wille 
 te zijn, sonder dat door de langstlevende verandert sal 
 kunnen werden, ten dien eijnde begerende, dat deselve na 
 doode van een onser beijden aanstonds geopent en effect 
 sorteren sal als testament, legaat, codicil, gifte ter saake 
 des doods ofte soo en als deselve op de beste wijse naa 
 regten sal kunnen bestaan, ofschoon al eenige solem- 
 niteijten of formaliteiten naa regten nodig, in dese 
 geomitteert mogen zijn, deselve houdende als of in dese 
 geinsereert waare. 
 Aldus bij ons gepasseert, voornemens zijnde hetselve 
 nader als een besloten dispositie gerigtelijk te passeren. 
 In oirkonde der waarheijt hebben wij dese eijgenhandig 
 getekent en besegult binnen Harderwijk den 24. Meij 
 1760. was nevens twee cachetten in rood lak getekent 
 Otto Holsteijn.  Johanna Cock.  
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 Voor De Meester en De graaff Schepenen compareerde 
 Gerretje Gerrets, Dogter van wijlen Gerret Gijsbertsen 
 en Geertruij Jans, zijnde een gewesen Alumna van 
 het Diaconie Weeshuijs alhier en nu getrouwt te 
 Amsterdam met Jan Holst, een Sjouwer, woonagtig 
 op Oostenburg, geassisteert met Harmannus Bakker 
 als haar Momber in dese, dewelke verklaarde, de- 
 wijl de WelEd. en Agtb. Heeren van de Magistraat 
 op gunstig voorstel van de Heeren Overprovisoiren 
 of Regenten van voorñ. Godshuis aan haar hebben 
 gelieven te vergunnen om met haar Man, tot onderhou- 
 ding van onderlinge liefde en vermijding van alle 
 oneenigheden, een mutueel testament te 
 mogen maken en daarbij den een den ander tot 
 universeel Erfgenaam te institueren van alle 
 des eerst stervende natelatene goederen, soo gerede 
 als ongerede, soo roerende als onroerende, en dat in 
 dat cas, soo als dan Comparante eerst mogt koomen  
 te overlijden de Regenten bovengemelt van het 
 regt, hetgeen sij op haar natelatene goederen 
 als van haar gewesen Alumna hadden, volkomen 
 afsien en aan haar Man of alsdan Weduwenaar 
 eeuwiglijk en erflijk overlaten, en Mijnheer de 
 Secretaris gaauthoriseert om aan haar daarvan 
 een certificaat onder Stads segul te laeten toe- 
 koomen, en verklaarde de Comparante om bovenge- 
 melte gunst te beandwoorden en dankbaarheijt  
 te betonen voor de goede opvoeding in meerge- 
 melte Godshuijs, dat bij aldien sij naa haar Man 
 mogt koomen te sterven, en dus Erfgenaam van 
 desselfs natelaten goederen, soo gerede als ongerede 
 goederen, geworden sal zijn, alsdan haar gehelen 
 boedel, soo als die sig dan bevinden sal, aan meerge- 
 melte Diaconie Weeshuijs, naa haar overlijden 
 overtelaeten.   Actum Harderwijk d. 14. Sept. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde 
 Melchior van Hagen voor sig selfs en mede in qua- 
 liteijt als Volmagtiger van Gerret Jan Remmeling, 
 Soon van Harmen Remmeling en Johanna van Hagen 
 in leven Ehelieden, van Everdina Sagtlevens, Dogter  
 van Hendrik Sagtlevens en Aaltje van Hagen 
 in leven Eheluijden en van Joost Bres, Jacob Bres, 
 Antonij Bres, Kinderen van Gerret Bres en Aaltje 
 van Hagen Ehelieden, gelijk ook als Volmagtiger 
 van Gerret Semmeling en Aaltje Bijvings Ehelieden, en 
 van Hendrik Jan Semmeling, caverende voor sijn  
   ab 
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 absente Huijsvrouw Harmina Gerretsen en Frederik Sem- 
 meling, Kinderen van wijlen Gerret Semmeling en Hendrica 
 van Hagen in leven Ehelieden, alsmede van Jannetje 
 Remmeling, Lamberdina Remmeling en Wessel Rem- 
 meling, Kinderen van Harmen Remmeling en wijlen 
 Johanna van Hagen, mitsgaders van Rijndert Sagtleven, 
 Soon van Hendrik Sagtleven en Aaltje van Hagen in 
 leven Ehelieden, dan nog van Derk Bres en sijn Huijs- 
 vrouw Cornelia van Fulpen, ingevolge acte van vol- 
 magt voor Burgermeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam 
 en voor Johan Cremer, Substituut Rigter des Rigterampts 
 Deutichem op d. 9. Apr. 1760 en 11 Apr. 1760 respectivelijk 
 gepasseert, gelijk meede ook de rato caverende voor sijn 
 absente Neev en Nigt Gerret Sagtleven en Aaltjen 
 Remmeling, voorts compareerde Eijmbert van Hagen 
 voor sig selfs en meede als Volmagtiger van sijn Huijs- 
 vrouw Johanna van de Linde, ingevolge acte van 
 volmagt voor Jan Cremer, Riger des Rigterampts Deu- 
 tichem op d. 12. Septemb. 1761 gepasseert, welke volmagten 
 bij ons gesien, gelesen en hiertoe deugdelijk bevonden zijn, 
 te samen respective Broeders, Suster, en Broeders en Susters- 
 kinderen en Erfgenamen van wijlen Hendrik Jan van Ha- 
 gen, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan Jan Bulterman en Evertje Basterd 
 Echtelieden ende haar Erven, het huijs en plaatsje daar 
 agter binnen dese Stad in de Israelsstraat, soo en als 
 bij Koperen reets bewoond werd, als mede een hof  buij- 
 ten de Smeepoort aan de gragt, alwaar de hof van 
 de Weduwe Sas is aangelegen, met een huijsje daar in, 
 ende sulks te saamen voor een summa van veerthien 
 hondert gulden, daar van de Comparanten voor sig en q.q.p.p 
 bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. 
 huijs, op een ordinaris verponding van 3-14-6 en den hof 
 op een verponding van 1-12-12, te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over ordinar. 
 1759 en het heerstedegeld tot ult. Junij 1760 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoopsregt, onder verband en submis- 
 sie als naa regten.   Actum d. 16. Sept. 1761. 
 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Beertje Hartgers, Weduwe van Wouter Peters, en verklaarde 
 uijt een vrije wille aan haar respective Schoonsoons en 
 Dogters, met naamen Jan Timmer en Trijntje Wouters 
 Eheldn. en Lubbert Driessen en Hendrikje Wouters Echteldn. 
   van 
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 van nu af aan te cederen en in vollen eijgendom over te 
 geven haar ledige plaats in de Vrouwestraat, na- 
 mentlijk aan Jan Timmer en Trijntje Wouters de 
 eene helft aan de kant van de Bruggestraat 
 en aan Lubbert  Dreesen en Hendrikje Wouters de 
 andere helft naa ’t St. Joris, soodanig dat den eij- 
 gendom van dien allesints sal zijn en blijven bij 
 de langst levende van deselve, ’t zij Man of Vrouw, 
 sonder eenige ontgeltenisse, edog in val Jan Tim- 
 mer voor sijn Vrouw moge koomen te overlijden, 
 sal aan desselfs Erfgenamen voor het getimmer, 
 dat thans gebouwt en alsdan daar op gevonden werd, 
 betaalt en uijtgekeert moeten werden eene summa 
 van vier hondert gulden. 
 Voorts compareerde deselve Beertje Hartgers, Wed. 
 van Wouter Petersen ter eenre en haar twee Dogters 
 geassisteert met haar respective Ehemans boven- 
 gemelt ter andere sijde en verklaarden onderling 
 overeengekomen te zijn, dat Trijntje Wouters naa 
 doode van voorñ. Moeder in mindering van haar erf- 
 portie sal trekken, hebben en behouden eeuwiglijk 
 en erflijk het huijs in de Bruggestraat naast het 
 huijs van wijlen den Oversten Schrassert, ’t welk van 
 stonden aan door haar en altoos sal kunnen be- 
 woond werden, zijnde hetselve getaxeert op een 
 summa van negenhondert en vijftig guldens, waarte- 
 gen haar Dogter Hendrikje Wouters insgelijks naa 
 haar overlijden in mindering van haar erfportie eeu- 
 wiglijk en erflijk sal hebben, houden en besitten het 
 huijs en schuur daar agter tegen over de Vrouwenstraat, 
 soo en als door haar en haar Man staat bewoont  te 
 werden en tot nu toe bij de eerste Comparante bewoont 
 is geweest, zijnde gewaardeert op een summa van 
 seshondert en vijftig gulden hoger als het andere voors. 
 huijs is geestimeert, is geconvenieert dat door gemelte 
 Hendrikje Wouters in den gemeine boedel en tot egali- 
 satie van een ijders portie aan hun Moeder voorsr. 
 betaalt sal moeten werden de summa van ses hondert 
 en vijftig gulden, alles met dien verstande, dat den eij- 
 gendom van gemelte huijsen vooralsnog sal blijven 
 bij de eerste Comparante tot haar dood toe, en alleen 
 maar door de laatste Comparanten deselve bewoond 
 en gebruijkt sullen kunnen werden, sonder daar in ver- 
 hindert of daar uijtgeset te kunnen werden, sonder dat 
 die huijsen naa doode van de eerste Comparant wederom 
 in deijlinge sullen koomen, all ’t welke parthijen beloven 
   ter 
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 ter goeder trouwe te sullen naakomen en de overige goederen, 
 door de eerste Comparante sullende nagelaten werden, ’t zij van 
 haar of van haar Man Zalr., bij haar Dogters egaal 
 te sullen deelen, sonder dat eerste Comparante wegens Vaders 
 versterf sal kunnen of mogen werden aangesproken, daar van 
 bij dese renuncierende, blijvende voor het overige de 
 huijwlijks voorwaarde, tussen haar voorsr. respective kin- 
 deren den 29. Aug. 1761 opgerigt, soo verre in dese niet 
 contrarieren, van volle kragt en waarde, alles onder verband 
 van personen en goederen, met submissie als na regten, 
 onder renunciatie van alle exceptien.   Actum d. 7. Sept. 1761. 
 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Jan Harmsen en Dirk Schomaker, beijde Burgers en inwoon- 
 ders deser Steede, en verklaarden seer wel te kennen 
 Gerretje van Olst, zijnde getrouwt aan Reinier van Zit- 
 teren, door welke sij verlaten is en bij wien sij vier Kin- 
 deren verwekt heeft, als meede dat sij, Gerretje van Olst,  
 soo verre ons bekent is, van een goed en eerlijk comporte- 
 ment is, gevende sij Comparanten voor reden van meerder se- 
 kerheijt dat de eerste Comparant is de Oom van gemelte 
 Reinier van Zitteren en de laatste Comparant eenige tijd 
 over de deur en in een straat met deselve gewoont heeft, 
 met presentatie om dese haar attestatie, die sij ver. 
 sogt zijnde niet hebben willen verweijgeren, nader en 
 ten allen tijde met eede te bekragtigen.  Actum d. 26. 
 Sept. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Peter 
 Lubbertsen en Stijntje Peters Echtelieden, dewelke verklaar- 
 den in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en  
 over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan en 
 ten erflijken behoeve van Peter Jansen een camp saeij- 
 land met sijn houtgewas, groot ongeveer een mudde 
 gesaeij, zijnde thiendvrij, genaamt de Crommehegge, 
 kennelijk gelegen in Hierden, even aan dese zijde den 
 Duijnen, ten Noorden de Padakker van Mevrouw de 
 Wed. van de Graaff, ten Westen de Wed. van Hendrik 
 Arntsen, Zuijd en Oostwaarts de heg hieronder gehorende, 
 doende in ordinaris verponding 1-1-4, voor de summa van 
 vijf hondert en vijf en twintig gulden vrij geld, daar van 
 Comparanten bekenden voldaan en betaalt te weesen, des 
 beloofden voorsr. camp te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt, tot de verponding over 1760 ingesloten, afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.   Actum d. 26. Sept. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en De Wolff Schepenen compareerden Schipper 
 Johannes Vermeer en Evert Bunschoter, beijde van compe- 
 tenten ouderdom, Burgeren en Inwoonderen deser Stad, welke 
 verklaarden bij handtasting in plaats van eede, anders des 
   ge 
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 gerequireert met eede ten allen tijde te willen ster- 
 ken, dat sij ruijm dartig jaaren gewoont hebben in deser 
 Stad Bruggestraat tegenover het huijs daar wijlen Wil- 
 lem Lunterbos en Eesje Wittop, in leven Eheliedn. 
 gewoond hebben, dienvolgens voorsr. Ehelieden bij haar 
 seer wel zijn bekent geweest en dat deselve ehelijk 
 geproceërt en stervende nagelaten hebben vier Kin- 
 deren met naamen Jannetje Lunterbos Wed. van 
 wijlen Arnd van Harderwijk, Harmannus Lunterbos, 
 beijde tegenswoordig alhier in levenden lijve woonagtig, 
 Lambertus Lunterbos, voor Predicant vertrokken naa 
 Curacao, en Berend Lunterbos na Batavia.   Actum 
 Harderwijk d. 29. Sept. 1761. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde 
 onse mede Raadsvrind de Heer en Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff, in qualiteit als Volmagtiger 
 van Vrouwe R.G. Persoon Weduwe van wijlen den 
 Heer en Mr. J.W. van de Graaff, in leven onsen mede 
 Raadsvrind, vermogens volmagt de dato d.2.Aug. 1758 
 voor ons gepasseert, bij ons vertoont, gelesen en van 
 waarde gevonden, en verklaarde de Heer Comparant 
 uijt kragt van substitutie voorsr. volmagt geinsereert, 
 te substitueren mits desen Mr. E.J. Ammon, ten 
 eijnde alle saaken van de Vrouwe Constituente, heb- 
 bende en toekomende, voor alle Heeren Hoven, Rigte- 
 ren en Gerigten, tam agendo quam defendendo, waarte- 
 neemen, door wat middelen regtens deselve mogten 
 geentameert werden, de saaken ten uijteijnde en sententie 
 te vervolgen, de voordelige ter executie te leggen 
 en van de nadelige soo nodig te appelleren, penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren en voorts gene- 
 raliter alles te doen en te verrigten, hetgeen de meri- 
 tes der saaken eenigsints vereijsende zijn, alles onder 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder 
 verband en submissie als naa regten, mits de Ge- 
 substitueerde behoorlijke verandwoording komt te 
 doen.   Actum binnen Harderwijk d. 30. Septemb. 1761. 
 
 
 Compareerde voor gemene Schepenen der Stad Harderwijk 
 Bernhard Wilbertsen en verklaarde sig beswaart te vinden 
 over soodane sententie, als tussen hem Comparant ter 
 eenre  en Geertjen Oosterbaan, Wede. van wijlen den 
 Burgermeester Geltsaijer ter andere sijde op den 2. 
 Octob. 1761 bij dit Stadgerigte, naa ingenomen ad vis 
 van Regtsgeleerden is ergaan, en dat hij Comparant 
 salvo honore dominorum judicum van deselve 
 appelleerde, doende sulks kragt en mits dese, 
 aan den WelEd. Hoven van Gelderland ten effecte 
 als na regten, en heeft de Comparant tot 
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 voldoening der ordonnantie op de appellen voor boete 
 van een onvermoedelijk quaad appel geconsigneert 
 de summa van vijftig gulden, stellende daar benevens 
 tot reele burgtogt voor de kosten van het appel 
 alle sijne gerede goederen en daarenboven nog sijn huijs 
 kennelijk gelegen binnen dese Stad in de Vijhestraat 
 hem, nevens sijn Huijsvrouwe, eigendommelijk toebeho- 
 rende, waar van de Comparant registrature in forma 
 en insinuatie deses aan de parthij is versoekende soo 
 als sulks behoort. Aldus gedaan ende gepasseert bin- 
 nen Harderwijk d. 9. Octob. 1761.  in margine fiat 
 insinuatie en registrature pro ut moris ac stijli. 
 Actum in camera d. 9. Octob. 1761.  onderstond Ter ordonnantie 
 van Schepenen get Abr. van de Graaff.  lagerstond 
 den Roeijdrager Gelderman gigt dese te hebben geinsi- 
 nueert aan den Advocaat H.J. Ardesch q.q. itu retu- 
 lit binnen Harderwijk d. 9. Octob. 1761.  get Abr. van de 
 Graaff Secr.  nog lager gemelte 50. gld. zijn in judicio 
 geconsigneert en het verband van voorsr. huijs gepro- 
 thocolleert. Rub. Vijhestraat fº. 65 vs. get. Abr. van 
 de Graaff Secr. 
 
 
 Voor Apeldorn en Pannekoek Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvank regt is, Huijbert Gerre- 
 sen en Aart Roest voor het erf en sterfhuijs van 
 wijlen Willem Evertsen en Jannettje Claas in leven 
 Echteliedn., des beloofde Evert Willemsen, Gerret Hen- 
 neklaar en Geurtje Willemsen Echteldn., Gerret Hessel- 
 sen en Petertje Willems Echteldn., Rende Peters en 
 Hendrikje Willems Echteldn., alle Kinderen en naaste 
 Erfgenamen van voorsr. Echteldn., gemelte Burgen te 
 vrijen als erfhuis regt is, onder verband en submissie 
 als naa regten.    Actum d. 16. Octob. 1761.  
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Adam van Luijk en Marten Vermeer, Burgeren en In- 
 woonderen deser Stad, welke bekenden bij handtasting 
 in plaats van eede, des noods met eede te willen 
 sterken, dat haar seer wel bekent is geweest wijlen 
 Lambert Snel in leven mede Burger deser Stad, en thans 
 nog in leven zijnde Anna Mulders Echteluiden, welke 
 uijt dat huijwlijk geprocreërt hebben en nog in leven 
 zijn, drie Soons met name Cornelis, Willem en Dirk 
 Snel en een genaamt Gerret Snel, voor wijnige dagen 
 overleden op de Coog in Waterland, en nog twee Dogters 
 Lijsebeth Snel getrouwt aan Isak Ossenberg en Maria 
 Snel getrouwt met Albert Wulven. 
 Des compareerde Anna Mulders, Wed. van Lammert Snel 
   ge 
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 geassisteert met haar Schoonsoon Albert Wulven, 
 welke bekende in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maaken, 
 doende sulks kragt deses, Cornelis Snel, woonagtig 
 tot Amsterdam, haar oudste Soon, om sig te ver- 
 voegen op de Coog, en wel ten sterfhuijde van 
 haar overleden Soon Gerret Snel voorsr., om de 
 begravenis in des Comparants naame te besorgen, 
 den boedel te redden, schulden hoegenaamt te 
 betalen, penningen in te vorderen en daar voor 
 te quiteren, onwillige Debiteuren door regtens 
 middelen te constringeren, vervolgens sijn meubi- 
 laire goederen te verkopen, soo als de Comparante nader 
 bij missive hem sal verwittigen, voorts generaliter 
 alles te doen en te laeten geschieden ’t geen volgens 
 coustume locaal, de Comparant selve present zijnde, 
 soude kunnen mogen of moeten doen, willende, soo tot 
 het eene of ander nader of speciaelde volmagt gere- 
 quireert wierde, in dese geinsereert hebben, met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemnisatie als na regten, mits den Geconstitu- 
 eerde verpligt sal weesen van alles te doen behoorlijk 
 bewijs, rekening en reliqua.   Actum d. 12. Octob. 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Vrouwe Geertjen Oosterbaan, Weduwe van Burgermees- 
 ter J.J. Geltsaijer, in desen geassisteert met de 
 Heer A. Apeldorn als haar gekoren Momber, en 
 verklaarde in amplissima et optima juris forma 
 te constitueren en magtig te maaken kragt deses 
 Mr. W.H. Toewater en Mr. J. Schrassert, Advocaten 
 voor den Hove Provinciael van Gelderland, als mede 
 Mr. H.J. Ardesch en Mr. J. Apeldorn, Advocaten alhier, 
 sampt en een ijder in het bijsonder, ten eijnde om nae- 
 mens de Vrouwe Comparante voor den Hove Provinci- 
 ael als andersints verder waarteneemen en vervolgen 
 soodane procedure als deselve in cas van spolie tegen 
 Bernhard Wilberts voor deser Stad gerigte onderno- 
 men en daar in eene triumphante sententie beko- 
 men heeft, daarvan de gemelte B. Wilberts op den 9. 
 deses aan den Hove Provinciael pretenselijk heeft ge- 
 appelleert, tegen die pretense appels interpositie te 
 protesteren en tot inappellabiliteijt te procederen 
 en in cas van onvermoedelijke succumbe alsdan 
 behoorlijk contraverburging te doen, en desselfs per- 
 soon en gerede en ongerede goederen te verbinden, 
 en voorts die procedure prioris et secundie instantie 
 tot den uijteijnde toe te vervolgen, alle termijnen te 
 respicieren, decreten en sententien te aanhooren 
 en de voordelige ter executie te leggen, en voorts 
   in 
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 in het generaal alles te doen en te laeten geschieden 
 het geene de noodruft der saake vereijschen mogt en de 
 Comparante, selfs present zijnde, soude kunnen, mogen of 
 moeten doen, ofschoon een nader of ampelder volmagt 
 gerequireert wierde, ook met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum den 16. Octob. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Van Holthe Schepenen compareerde 
 den Advocaat H.J. Ardesch, Volmagtiger van Vrouwe Geert- 
 je Oosterbaan, Weduwe van Burgermeester J.J. Geltsaijer, 
 vermogens acte van volmagt, op d. 16. deses voor de Magistraat 
 alhier gepasseert, alhier vertoont en gelesen, te ken- 
 nen gevende hoe dat hij Comparant q.q. naemens zijn 
 Principalinne op d.9. deses had ontfangen een insinuatie 
 van een acte van appel naamens de præceptor B. Wil- 
 berts in dato d. 9. deses, bevorens van de sententie tusschen 
 des Comparants Principalinne ter eenre en geñ. Præcep- 
 tor B. Wilberts ter andere sijde op den 2. deses gepronuncieert 
 dat des Comparants Principalinne sustineert die saak 
 om redenen suo loco et tempore te geeven, inappellabel 
 te zijn, waarvan de Comparant q.p. ter voldoening van den 
 39. art. van het Reglement op de appellen mits dese ver- 
 klaringe komt te doen en tegens het pretens appel is 
 protesterende, ten eijnde om te strekken ten sulken effec- 
 te als na regten, met versoek van registrature naa be- 
 hooren.   Actum d. 19. Octob. 1761. 
 
 
 Voor De Meester en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Evert Willemsen en Gerretje Everts Eheldn., Geurtje Willems 
                        en Petertje Willems sig sterk makende voor haar absente Mans Gerret Henne- 
 klaar en Schipper Gerret Hesselsen, Rende Peters en Hendrikje 
 Willemsen Echteldn., Kinderen en Erfgenamen van wijlen Willem 
 Evertsen en Jannetje Claasen in leven Echteluijden, de Vrou- 
 wen met haar Ehemans geassisteert, welke verklaarden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
 van Frans Muller en Lubbertje Wijnen Echteldn., een boog 
 met sijn opstal, staande bij de Groote Poort tegen de stads- 
 muur, tegenover het huijs van den Predicant Elfrinkhof 
 daar Huijbert Gerretsen in woond, niet beswaart anders 
 als met een schelling voor recognitie voor de Stad, 
 voor hondert gulden en vijf en twintig stuijvers, daar 
 van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
 weesen, des beloofden voorsr. boog te wagten en te 
 wharen kommervrij en alle voorpligt daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als naa regten.   Actum d. 17 Octob. 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is, Aart Koning Rijns en Lubbertus 
 Bunskerken voor het sterf en erfhuijs van wijlen 
   den 
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 den Heer Antonij van Westervelt, Heere van 
 Essenburg etc. etc., des beloofden de Heer Heri- 
 bert van Westervelt en den Heer Willem Johan 
 van Westervelt als in Huijwlijk hebbende Vrou- 
 we Aleijda Johanna van Westervelt, eenige 
 en universele Erfgenamen van haar Zalr. Vader 
 voorñ., dese haare Burgen te vrijen en kost en 
 schadeloos te houden als regt is,   Actum d. 23. 
 Octob. 1761. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Graaff Schepenen compa- 
 reerde Berend Willem Pannekoek, dewelke 
 verklaarde sig tot Borge te stellen ter 
 summa van een duijsent gulden voor de getrouwe 
 administratie van Jan Nicolaas Pannekoek 
 in qualiteijt als Commis van ’s Lands magasijn 
 op het fort Bourtagne, ofte voor het geene 
 dat uijt hoofde van de administratie van 
 geseide ampt aan de Generaliteijt reets 
 soude mogen schuldig weesen, of nog soude 
 mogen schuldig worden, tot de voorseide sum- 
 ma van duijsent gulden, belovende hetselve 
 tot de voorseide summa te sullen opleggen 
 en betalen als sijn eijgen schuld, en ten dien 
 eijnde wel uijtdrukkelijk en in de kragtigste 
 forme renuncierende van het beneficium 
 ordinis et excussionis en verdere beneficien 
 den Burgen naa regten competerende, geene 
 uijtgesondert, daartoe onderwerpende sijn per- 
 soon en goederen, en elk van dien, geene uijt- 
 gesondert aan het legaal verband, judicatuur 
 en parate executie van den Raad van Staaten 
 der Vereenigde Nederlanden, in conformite van 
 het appointement of Landdschaps Resolutie 
 de dato d. 15. Octob. 1761.    Actum d. 28. Octob. 1761. 
 
 
 Wij, ondergesr. Schepenen der Stad Harderwijk 
 doen kond en certificeren in en vermits dese, 
 dat bij goede onderrigting en soodanig dat wij 
 daar meede souden genoegen neemen, aan ons 
 gebleken is, dat B.W. Pannekoek genoegsaam 
 in dese Stad en jurisdictie gegoedet is om te 
 kunnen præsteren sijne burgtogt ter sum- 
 ma van duijsent gulden, gestrekt ten behoeve 
 van de Generaliteijt op d. 28. Octob. 1761 voor 
   de 



441 
 

ORAH-153  1761 fol.222 
 
 de administratie van J.N. Pannekoek als Commis 
 van ’s Lands magasijn op het fort Bourtagne. 
 T’ Oirkonde is dese bij ons, Schepenen, ondertekent 
 op d. 28 Octob. 1761 binnen Harderwijk. get. Fran- 
 cois Oosterbaan,  H.C. van de Graaff. 
 
 
 Voor De Wolff en De Graaff Schepenen compareerden 
 Stijntje van Wessel, Weduwe van Dirk Huijgen, 
 mitsgaders haar meerderjarige Kinderen met naa- 
 men Huijbert Huijgen, sig sterk makende voor 
 sijn Broeder Jan Huijgen, wegens indispositie niet 
 tegenwoordig, Evertje Huijgen en Johannes Huij- 
 gen, allen kinderen en Erfgenamen van wijlen 
 haar voorsr. Vader Dirk Huijgen, welke bekenden 
 voor sig en haar Erfgenamen in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 te cederen en transporteren aan Jan Heijmensen 
 en Maria Catharina Neijervelt Echteldn. een 
 huijs met sijn plaatsje en verder ap en dependentie, 
 soo als bij de eerste Comparante tot dusverre bewoond 
 is, staande in de Vrouwe of Kerkstraat tussen 
 de plaats van Rijkert Apeldorn Decemers en het 
 huijs van de Wede. Ten Houten, doende in verponding 
 2-12-, voor de summa van twee hondert en vijf- 
 tig Caroli guldens vrijgeld, waar van Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te weesen. 
 
 Aan Jacobus Raajen een hof, gelegen buijten de Smee- 
 poort aan het Raambleekjen tussen de hoven van 
 Dr. Wakker en Eijbertus Apeldorn, doende in verponding 
 eene guld., voor hondert en twee en veertig gulden vrij- 
 geld, daar van Comparanten bekenden voldaan en be- 
 taalt te weesen. 
 
 Aan Arien van Wessel en sijne Erven een hof, gelegen 
 buijten de Luttekepoort, schuijns tegens over de 
 oude molen tussen de hoven. 
 met geen verponding beswaart, voor de summa van 
 twee en seventig gulden vrijgeld, daar van Compa- 
 ranten meede bekenden voldaan en betaalt te wesen. 
 Des beloofden Comparanten de voorsr. respective par- 
 celen te wagten en wharen commervrij en alle voor- 
 pligt, tot de verponding over 1760 en het heerste- 
 de geld van het huijs ult. Junij 1761 incluijs, aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum den 30. Octob. 1761. 
 
 Daar benevens hebben voorsr. Comparanten voor  
   de 
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 deselve Schepenen gecedeert en getransporteert 
 aan Gijsbertje Elberts, Wede. van Reijer van Wessel 
 voor sig en als Moeder en Voogdesse van haar Kinde- 
 ren, een geregte sevende part in een camp, kenne- 
 lijk gelegen aan de Weijsteeg tegens over de 
 middelwal, tussen de landerijen van de Erfge- 
 namen van den Oud Muntmeester Hensbergen 
 en van den Burgemeester deser Stad, voor de 
 summa van een en veertig gulden en derthien 
 stuijvers vrijgeld, daar van sij bekenden ten vol- 
 len voldaan en betaalt te weesen, waar tegens 
 Comparanten beloofden voorsr. 1/7 pt. te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband als naa regten.   Actum ut supra. 
 
 
 Voor De Meester en W.J. Westervelt Schepenen 
 loofden en wierden Burgen als voorvank regt is, An- 
 dries Wulfen en Jan Lubbertsen voor het erf en 
 sterfhuijs van Gerret Lubbertsen en Willemtje 
 Cornelis in leven Echteldn., des beloofden Lubbert 
 Gerritsen, Jan Petersen, nomine uxoris Aaltje 
 Gerrets, Willem Gerretsen en Marritjen Ger- 
 rets, alle meerderjarige Kinderen en Erfgena- 
 men van voorsr. Echteldn., geseide Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk d. 6. Novemb. 
 1761. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen 
 compareerden Cornelis Verhoef en Maria Brandsen 
 Echteld., welke bekenden voor sig en haar Erfge- 
 namen schuldig te weesen wegens geleverde hout- 
 wharen volgens liquidatie en getroffen accoord 
 de summa van elfhondert Caroli guldens, zegge 
 1100-:-, aan Claas Groote Junior, Coopman in 
 hout tot Saandam en sijn Erven, in mindering 
 van welke summa wij belooven aan handen van 
 den Secretaris Van de Graaff te betalen de sum- 
 ma van hondert gulden in twee termijnen, op 1e. 
 Meij 1762 de eene helft en op 1e. Novemb. daar 
 aan volgende de andere helft, en daar meede 
 sonder fout te sullen continueren, tot dat voorsr. 
 capitaal ten volle betaalt sal weesen; tot 
 securiteit van dese jaarlijkse voldoening, als  
 ook voor het geheele capitaal, hebben 
 sij naa voorgaande informatie van verwille- 
   keu 
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 keurings regten mits dese verwillekeurt alle haare 
 gerede goederen, winkelwaaren en generaal alles wat 
 Comparanten buijten of binnenshuijs hebben, in specie 
 haar hout in de schuur, haar inschulden en uijt- 
 staande pretensien, hoegenaamt en van wie te pre- 
 tenderen, om deselve bij parate executie buijten form- 
 me van proces te kunnen aantasten en vervolgen, 
 gevende den gemelten Secretaris mits dese magt 
 en auctoriteijt om, inval wij in gebreken bleeven 
 ter bestemder tijd voorsr. summa van vijftig gulden 
 alle halve jaar te betalen, om naamens Claas Groote 
 Junior onse gerede goederen voor de agterwesige 
 summa t’executeren, sonder de minste conni- 
 ventie, met verdere magt om een andere in sijn 
 plaats te substitueren ter bevordering van die 
 executie, renuncierende ten dien eijnde van alle 
 exceptien dese contrarierende, in specie van ongetel- 
 den gelde.   Actum d. 12. Novemb. 1761. 
 
 
 Dit volgend magescheijt is op versoek der Condividenten 
 geregistreert. 
 
 Wij, ondergeschreven Scheijtsvrinden ter wedersijden hier- 
 toe versogt, doen kond en certificeren mits desen openen 
 brieve, dat wij tussen Petertje Cornelis, Wede. van Eijbert 
 Engelenburg, ter eenre en Cornelis van den Veen en 
 Engeltje Roelofs Echteldn., voor een derde part mede Erfgenaam 
 van wijlen gemelte haar Broeder Eijbert Roelofsen Enge- 
 lenburg, alsmeede Dr. H.J. Ardesch als Volmagtiger 
 van Sijmon Tjeers en Maritje Peters Echteldn., Annetje 
 Peters en Jannetje Peters, Kinderen van Peter Jansen, bij 
 Gerretje Roelofsen in echt verwekt, ingevolge acte van 
 volmagt, voor de Magistraat der Stad Harderwijk 
 d. 25. Jul. 1760 gepasseert, mitsgaders Peter Jansen voornt. 
 als Vader en legitime Voogd van sijne nog twee onmundi- 
 ge Kinderen met naamen Roelof Peters en Harmtje 
 Peters, bij gemelte Gerretje Roelofs ehelijk geprocreërt, 
 meede voor een derde part meede Erfgenaam van voorsr. 
 haar Oom E. Roelofs Engelenburg, gelijk ook gemelte 
 Dr. H.J. Ardesch als Volmagtiger van Marten Aaltsen 
 en Aertje Wijgmans Echteldn., Roelof Wijgmans en Ger- 
 retje Roelofs Echteldn., Steven Hendriks en Willemtje 
 Wijgmans Echteldn., respective Kinderen van Wijgman 
 Roelofsen Engelenburg, insgelijks voor een derde part 
 meede Erfgenaam van meergemelte haar Oom E. 
 Roelofsen Engelenburg, ingevolge acte van 
 volmagt aan ons vertoont en gelesen, ter andere sijde, 
   we 
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 wegens de nalatenschap van meergemelte Eijbert 
 Roelofsen Engelenburg, hebben beraamt, gede- 
 dingt en gesloten dese navolgende boedelschei- 
 ding. 
 
 Aanvankelijk is tot een grondslag derselver ge- 
 legt de Huijwlijks voorwaarde tussen wijlen 
 voorsr. Eijbert Roelofsen Engelenburg en ge- 
 melte Petertje Cornelis, den 22. Meij 1749 op- 
 gerigt, waarbij aan de langstlevende, de eerste 
 condividente in dese, boven en behalven den 
 vrijen eijgendom aan het gerede en de tugt aan 
 de ongerede goederen haar leven lang, was 
 bemaakt een gifte van twee duijent gulden, 
 in soo verre dat sij des noods de ongerede 
 goederen soude kunnen verkopen en beswaren  
 en allenthalve de Erfgenamen met hetgeen 
 naa haar dood van haar Mans goederen sou 
 overig zijn,  sig soude moeten contenteren sonder 
 dat sij, Tugetenaarsche, aan eenige tugtsregten 
 verbonden sou zijn, breder bij de Huijwlijks voor- 
 waarde vermelt, quo relatio. 
 Dat, nadat door de eerste Condividente als Wede. 
 en getugte Boedelhoudersche aan de gesament- 
 lijke Erfgenamen van haar Man Zalr. voorsr. 
 een staat en inventaris van den boedel en nala- 
 tenschap,soo en als die tussen haar beide geweest 
 en door doode van E. Roelofsen Engelenburg ont- 
 ruijmt is, van d. 15. Maart 1760 was overgegeven, 
 aan de eerste Condividente als Wede. en getugtigde 
 Boedelhoudersche in voldoening van haar Douairie 
 ad twee duijsent guldens, naa voorgaande overleg 
 en onderling gemaakte taxatie zijn gecedeert en 
 overgegeven dese naavolgende parcelen ongerede 
 goederen, namentlijk: 
 1º. het huijs in de Bruggestraat met de schuur aan 
 den Broederen uijtkomende, soo en als door haar 
 selfs bewoont en gebruijkt word; 
 2º. een hof buijten de Stad in de Nijptang, naast die 
 van de Heer van Westervelt en Cornelis van der Veen; 
 3º. een akkertje saajland, de Teerpot genaamt, 
 4º. een hagentje aan de Bremerbosch, naast de 
 hagen van Mevrouw Geltsaijer; 
 5º. de wederhelft van de Stads Hagen, daar van de 
 Weduwe selfs den wederhelfte toebehoort en staande 
 huijwlijk aangekoft is. 
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 6º. nog het huijs in Hierden, sooverre hetselve staande 
 ehe uijt den gemeijnen boedel was opgetimmert, waar- 
 van het oude getimmer en de grond de Wede. selfs 
 was toebehorende, alles ingevolge provisioneel ac- 
 coord en acte van cessie en voldoening der douairie in 
 dato d. 9. Aug. 1759, dewelke hiermeede werd inbe- 
 grepen, quo relatio. 
 Dat vervolgens naadat het huijs in de Bruggestraat, 
 naast het huijs van Richard Apeldorn staande, 
 aan Do. Fabritius op d. 15 Sept. 1759, als meede nog een 
 camp lands, de Schoemakerscamp genaamt, op d. 
 8 Novemb. 1760 aan Jan Volten verkoft en de penñ. 
 daar van in den boedel gekoomen, en tot voldoening 
 van het accoord met Hendrik Harmsen pro se 
 en naamens sijn innocente Suster Annetje Harms, 
 wegens eene procedure over het doen van rekening 
 door de overledene als Voogd d. 9. Sept. 1760, tussen ge- 
 melte Hendrik Harmsen en dese Condividenten opge- 
 rigt ter concurrente summa verstrekt zijn, we- 
 gens de overige ongerede goederen en daar tegens 
 de schulden en lasten des boedels, soo die reets op 
 de overgegeven staat en inventaris opgegeven zijn, 
 als meede die sig onverhooptelijk nog opdoen mogen, 
 dese nadere schikking en scheijdinge volgens accoord 
 van 19. Octob. 1761 tussen parthijen gemaakt. 
 Dat meergemelte Petertje Cornelis, Weduwe van wijlen meer- 
 gemelte E. Roelofsen Engelenburg in plaats van in tugt van 
 nu voortaan in vollen eijgendom sal hebben en besitten om 
 daar meede haar schoonste te doen, alle de overige 
 goederen als: 
 1º. een huijs op den Broederen naast het huijs van wijlen den 
 Oversten Erkelens, soals het bij Geertruij Wijnkoop be- 
 woont werd. 
 2º. een huijs daar naast aan, thans bij Albert Alting 
 gebruijkt werdende. 
 3º. een akkertje lands in Hierden gelegen aan het voetpad 
 naast de camp van Cornelis Timmer ter eenre en voorsr. 
 voedpad ter andere sijde. 
 4º. een camp lands genaamt De Kuijle aan het selve voed- 
 pad naast een camp van Jan Straalman ter eenre en het- 
 selve voedpad ter andere sijde. 
 5º. een hage in Hierden tussen de gemeine weg en 
 de Stadshagen. 
 6º. drie math in ses math hoojland op de Cromme 
 Mehen naast dat van Jan Arntsen en Roelof 
   Pe 
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 Petersen gelegen, wandelende met Cornelis 
 van der Veen, die de wederhelft toebehoort. 
 7º. de helft van3½ math hoojland op de mid- 
 delste camp op de Oostermehen, wandelende met 
 de Kinderen van Jan Hannissen. 
 8º. ¼ part in drie en een halv math hoojland 
 op de middelste camp op de Oostermehen, wande- 
 lende met Jan Arntsen. 
 9º. een vierde part van  een math hoojland 
 op de middelste camp, wandelende met de Kinde- 
 ren van Jan Hannissen. 
 Eijndelijk 10º. twee groeven in de kerk, de eene 
 leggende bij de constitorie en de andere bij de 
 droefbanken in de Groote Kerk alhier, en het 
 geene verder in den boedel nog overig mogte zijn, 
 ten eijnde om met alle die goederen haar schoon- 
 ste te doen en naa welgevallen te kunnen  
 handelen en sulks met alle derselver lusten, 
 lasten en servituijten, die op de goederen zijn 
 of leggen mogten, niets uijtgesondert, dienvol- 
 gens kragt deses aan haar deselve cederende, 
 transporterende en in vollen eijgendom overge- 
 vende, sonder dat de laatste Condividenten eenig 
 regt, opspraak of actie uijt hoofde van succes- 
 sie als andersints daar aan pretenderen of reser- 
 veren sullen, maar integendeel daar van sul- 
 len zijn en blijven onterft en ontgoedet, waar- 
 tegen de eerste Condividente, Petertje Cornelis 
 als Wed. voorsr., belooft en van nu af aan verklaart 
 op sig en tot haar privative lasten te neemen 
 alle de schulden en lasten des boedels, soo die reets 
 op den inventaris zijn vermelt, of naderhand onver- 
 moedelijk sig mogten opdoen, ’t zij dat deselve reets 
 voldaan of nog verschuld mogen zijn, niets uijtge- 
 sondert, van wat aard of natuur deselve ook zijn 
 moogen, soo dat de Erfgenamen uijt hoofde van haar 
 gepretendeerde erfhuijs verburging van d. 9. Aug. 1759 
 ofte andersints daar voor nimmer meer aansprake- 
 lijk sullen zijn, met belofte van des wegen 
 ten allen tijde deselve te sullen vrijen en indem- 
 niseren als regt is. 
 Gelijk ook de eerste Condividente daarenboven 
 nog aan de laatste Condividenten voor haar drie 
 staaken gesamentlijk, in voldoening van haar 
 regt van successie andersints aan die nagelaten 
 boedel competerende, bij ondertekening deses 
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 sal uijtkeren een summa van twaalf hondert guldens 
 eens, sonder eenige korting, aan handen van Dr. H.J. 
 Ardesch, dewelke dan ook bij desen naamens de laatste 
 Condividenten van die gemelte twaalf hondert gulden 
 bekent voldaan te zijn. 
 Waar meede parthijen wegens dukgemelte nalaten- 
 schap verklaarden in vreede en in vriendschap te zijn 
 gescheiden en malkanderen desen ten allen tijde 
 sullen wagten en wharen, als erf en boedelscheijding regt 
 is, onder verband en submissie als naa regten. 
 T’ oirkonde zijn hier van twee als eensluijdende instru- 
 menten gemaakt en ter wedersijden nevens ons, Scheijts- 
 vrinden, getekent binnen Harderwijk op d. 2. Novemb. 
 1761  was getekent Cornelis van der Veen, Engeltje 
 Roelofs, Jan Apeldorn, Peter Hansen, Jacobus Apel- 
 dorn, H.J. Ardesch q.q., Jan Hannissen, Helmig Cne- 
 lissen. lagerstond de penningen in voornstaande acte 
 vermelt ad twaalt hondert gulden zijn aan mij, ondersrr. 
 qual. præd., voldaan op heden den 3. Nov. 1761. getekent 
 H.J. Ardesch q.q. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvankregt is, Jan Vosselman en Peter Goed- 
 vree voor het erf en sterfhuijs van wijlen Frank Vermeer 
 en Aaltje Cornelissen in leven Echteldn., des beloofden 
 Cornelis Vermeer en Petronel Vermeer, sig sterk makende 
 voor haar Broeder Hendrik Vermeer en twee Susters Ger- 
 bregt en Jannetje Vermeer, alle drie woonagtig te 
 Haarlem, mitsgaders Jan Gelderman, uijt ordre van de 
 Heeren van de Magistraat Boedelredder en Repesen- 
 tant van de meerderjarige Kinderen van wijlen Ruth 
 van Driehuijsen en Aartje Vermeer, in leven Echteldn., 
 Kinderen en Kindskinderen en alsoo Erfgenamen van 
 voorsr. Echteldn., gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is; en vermits het Burgerweeshuijs deser Stad 
 wegens haar Alumnus Frank van Asselt, Soon van 
 Andries van Asselt en Kindskind van voorsr. Frank Ver- 
 meer en Vrouw, voor een gedeelte meedegeregtigt is tot 
 dese nalatenschap, sij, voorsr. Kinderen aannemen 
 het voorsr. huijs te willen guaranderen voor alle 
 schulden of namaningen op den boedel, soo bevonden 
 mogt werden meer schuld als goed, belovende daar 
 tegens dat, soo er meer goed als schuld is, het voorsr. 
 Godshuijs haar geregt aandeel in die erfnis sullen 
 doen geworden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren ge- 
 approbeert en getekent binnen Harderwijk den 13. 
 Novemb. 1761. 
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 Voor De Meester en De Graaff Schepenen compa- 
 reerden Johan van Schalkwijk en Rijkert van Ot- 
 terloo, dewelke verklaarden sig tot Burgen te 
 stellen voor soodane arrest als Peter Dijsbergen 
 op den 10. Novemb. 1761 wegens een quitantie door 
 Arrestant aan Gearresteerde, behelsende een 
 summa van darthien gulden en agtthien stuij- 
 vers, eenige tijd geleden alhier gegeven, om 
 daar op voorñ. summa tot Arnhem te ont- 
 fangen op de persoon van Evert Berens,  
 heeft ondernoomen, des beloofde voorñ. Evert Be- 
 rends, meede present zijnde, sijne Burgen te 
 allen tijde te sullen vrijen.   Actum Harder- 
 wijk d. 14. Novemb. 1761. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen 
 compareerden Ernst Barnevelt en Rijnder Luijt- 
 jes en gaven te kennen, hoe dat door haar 
 Broeder en Suster, met naamen Johannes 
 Wolbrink en Anna Margareta van Barne- 
 velt Eheliedn. op den 4. Meij 1752 onder speciale 
 burgtogt van wijlen haar Vader en Schoon- 
 vader Aalt van Barnevelt, van wijlen onse 
 meede Raadsvriend den Heer en Mr. J.W. 
 Van de Graaff en Vrouwe R.G. Persoon Ehe- 
 liedn. was genegotieert en opgenomen een sum- 
 ma van een duijsent Caroli guldens, te verren- 
 ten met drie en een halve diergelijke guldens 
 tot ijder hondert gulden ’s jaars. 
 Dat vervolgens door voorñ. Vrouwe R.G. Persoon, 
 Wede. Van de Graaf, op d. 8. Sept. 1760 was gepeijnt 
 aan alle de gerede en ongerede goederen van 
 Jannes Wolbrink en Anna Margareta van Bar- 
 nevelt Ehelieden voorñ. en te Heerde ervinte- 
 lijk, om daar aan te verhaelen en betaling te 
 erlangen eener summa van een hondert en vijf 
 gulden, wegens drie jaar rente verschenen 
 Meij 1758, 1759 en 1760,  voorts om te hebben affec- 
 tatie, securiteit en preferentie voor all renten 
 die tot de werkelijke aflosse verschenen 
 sullen zijn, gelijk meede van het capitaal selve, 
 groot een duijsent gulden, waar van op d. 2. Ja- 
 nuar. 1760 behoorlijke denunciatie was gedaan, 
 quo relatio. 
 Dat sij, Comparanten, soo om de executie als 
   om 
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 om verdere onkosten voortekoomen, te raade waaren 
 geworden, om voor Jannes Wolbrink en Anna Mara- 
 retha van Barnevelt, haar Broeder en Suster voorñ., 
 te intervenieren, bekenden gesamentlijk en elk in 
 solidum opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 
 Vrouwe R.G. Persoon, Wede. van wijlen onsen meede 
 Raadsvrind voorñ. een summa van een duijsent 
 Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk, van welke 
 summa sij, Comparanten, beloven en aanneemen om jaar- 
 lijks aan HaarEd. te sullen betalen drie en een 
 halve diergelijke gulden van ijder hondert gulden, 
 en sal de eerste renten verschenen zijn den 4. 
 Meij 1762 en sal vervolgens van jaar tot jaar op 
 den gestelden verschijndag die betaling geschieden 
 en daar in tot de werkelijke aflossing en resti- 
 tutie van het capitaal door Comparanten werden 
 gecontinueert. 
 Dat dese aflossinge sal kunnen en moeten geschieden, wanneer aan 
 de eene of andere sijde de losconde een halvjaar voor den 
 verschijndag sal zijn gedaan, wanneer Comparanten sig obli- 
 geren om alsdan de geheele hoofdsom met de versche- 
 nen renten kost en schadeloos aan voorñ. Wede. Van de 
 Graaff tot Harderwijk weder overtetellen en te resti- 
 tueren in goeden gangbaaren silveren gelde, voorts be- 
 loofden de Comparanten de verschenen renten en aange- 
 wende kosten als haar propre schuld te sullen vol- 
 doen en sulks op d. 4. Meij 1762. 
 Tot nakoming van all ’t gunt voorsr. verbinden Comparanten 
 haar personen en goederen onder verband en submissie 
 aan den Ed. Hove van Gelderland en voorts als na regten, 
 met renunciatie van alle desen eenigsints contrarierende 
 exceptien.   Actum Harderwijk d. 16 Novemb. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Cornelis Cornelissen en Jannetje Lubberts Echtel., welke 
 bekenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
 teren aan Grietje Balks, Wede. van Lubbertus Volte, een 
 halv erve, gelegen in Hierden op den Duijnen, bestaande 
 in huijs, hof en twee campjes saajland met des- 
 selfs houtgewas en verder regt en geregtigheijt, soo als 
 de wederhelft door Koperse voor wijnige jaaren gekoft 
 is van Gerret Lubbertsen, voor vier hondert vijf enseventig 
 gulden vrijgeld, tot welkers betaling sal verstrekken 
 een obligatie tot laste van Verkoperen, gevestigt in voorsr. 
 halfscheijt de dato d. 7. Meij 1756, groot de summa van twee 
 hondert gulden   ……………………………………………    200-:-: 
 waarmeede de vestenis is gemortificeert 
 dan nog in contant geld twee hondert vijf 
 en seventig gulden   ………………………………………     275-:-: 
     te saamen                         475-:-:   
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 daar van Comparanten bekenden voldaan te zijn, 
 des beloofden zij voorsr. parceel als thiendvrij te  
 wagten en wharen commervrij en alle voorpligt, 
 gevende in het geheel twee spint rog en drie groot, 
 jaarlijks aan het Rentampt der geestelijke goe- 
 deren, en in verponding 1-11-6 tot dato deser 
 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum d. 20. Nov. 1761. 
 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvankregt is, Peter Jansen 
 den Ouden en Lubbert Gerretsen voor het erf- 
 huijs van Jan Beertsen, des beloofde Hilletje 
 Beerts, Suster van den overledene en mutuele 
 Erfgenaam ex testamento, voorsr. Burgen te 
 vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk 
 d. 21. Novemb. 1761. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt 
 Schepenen loofden en wierden Burgen, als voor- 
 vank regt is, Willem van Zuijk en Jan Jacobsen 
 voor het erf en sterfhuijs van Claas Lubbertsen, 
 des beloofde sijn Broeder Jacob Lubbertsen, Hart- 
 ger Lubbertsen, Jan Jacobsen in huijwlijk heb- 
 bende Dirkje Lubberts, Gerret Dirksen in huijwlijk 
 hebbende Willemtje Lubberts, Kinderen van wij- 
 len Lubbert Lubbertsen en Annetje Hartgens in 
 leven Egteliedn., Aart Jansen, Lubbert Jansen, Claas 
 Jansen, Evert Jansen, Kinderen van Jan Lubbertsen, 
 overleden, en Cornelisje Aarts Echteliedn., Lubbert Ger- 
 retsen, Jan Petersen in huijwlijk hebbende Aaltje 
 Gerrets, Willem Gerretsen en Maritje Gerrets, 
  Kinderen van wijlen Gerret Lubbertsen en Willemtje 
 Cornelis in leven Echteluijdn., Broeders Kinderen en sa- 
 mentlijke Erfgenamen ab intestato, voorsr. Burgen 
 te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk 
 d. 21. Novemb. 1761. 
 
 
 Voor Boonen en De Graaff Schepenen compareerde Mr. 
 H.J. Ardesch, Advocaat en Ontfanger deser Stad, in quali- 
 teijt als bij de Magistraat aangestelde Curator van 
 den boedel en nalatenschap van wijlen den Heer Lieu- 
 tenant G.A.J. Marklof, en om de plaats van des- 
 selfs Broeder en Erfgenaam de Heer A.A. Marklof, 
 Capiteijn Lieutenant op Nagapathnam te vertreden, 
 vermogens onse resolutie van qualificatie in dato 
 d. 21 Maart 1761, en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maaken kragt deses den Heer Hendrik Ter Maat, 
 Burgermeester der Stad Borculo, ten eijnde om namens 
 Heer Comparant præd. qual. waarteneemen alle 
 soodane goederen als in en buijten Borculo gelegen zijn, die 
 goederen te verpagten en verhuijren en huijr con- 
 tracten opterigten en te tekenen, huurpenñ. 
   Als 
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 alsmede interessen en andere effecten te ontfangen 
 en te quiteren, agterstallige penningen, des noods met  
 middelen regtens, intevorderen en daar toe alle ingangen 
 regtens te gebruijken, termijnen te respicieren, senten- 
 tien te aanhooren en tot d’ executie te vervolgen, 
 en voorts in de administratie der goederen te continue- 
 ren, soo en als de Geconstitueerde bij het leven van 
 gemelte Heer Lieutenant G.A.J. Marklof en tot 
 hier aan toe gedaan heeft, voorts des noods te caveren, 
 accorderen, transigeren en in ’t generaal alles te doen en 
 te verrigten hetgeen de noodruft der saake vereijschen 
 sal, met magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
 als na regten, mits den Geconstitueerde gehouden 
 zijn sal te doen rekening, bewijs en reliqua.   Actum 
 Harderwijk d. 28. Nov. 1761. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Evert Willemsen, 
 gaande en staande, sijn verstand en memorie volkomen 
 magtig, welcke verklaarde uijt overdenking van de 
 seekerheijt des doods, sonder inductie of persuatie 
 van ijmand te prelegateren en te bemaken aan sijn 
 Broeder, Willem Willemsen, en bij vooroverlijden des- 
 selfs Huijsvrouw Geertje Jacobs, soo dese bij leven 
 van de Comparant sig kwam te verandersaten sijn voorñ.  
 Broeders Kinderen alsdan in leven zijnde, alle sijne 
 gerede goederen, penningen en effecten, actien en credi- 
 ten, hoegenaamt en waar te vinden, mitsgaders bed, 
 bulster, linnen, wullen en huijsraad, uijtgesondert 
 ’t geen tot des selfs lijf is gehorende, en wel in specie 
 de geregte halfscheijt in bouwmans gereedschap, als 
 karren, paarden, haver, beest en ploeg, benevens het 
 saad, hooj, en strooj in de berg, schuur, deel en op het 
 land staande, gemaajt of ongemaajt gewas, niets 
 van die natuur hoegenaamt uijtgesondert, daar bene- 
 vens nog een math hoojland, gelegen op de Oostermehen, 
 gekoft van Peter Jansen Wijnen, daar sijn voorsr. Broeder 
 de wederhelft van in eijgendom besit en met malkan- 
 deren hoojen, welk een en ander sijn voorsr. Broeder- 
 vrouw of Kinderen sal vooruijt genieten, buijten eenige 
 last en of schuld van den boedel en met uijtsluijting 
 van sijn overige Broeders of Susters, met welke dese 
 sijn Broedervrouw of Kinderen als gesegt, omtrent de 
 overige vaste goederen, klederen, linnen, wullen en sijlver 
 en goud tot sijn lijf gehorende, egaal sal doordelen 
   buij 
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 buijten bespiering of tegenseggen van ijmand, 
 bij poene dat, soo een van sijn Broeders of Susters 
 sig tegens het geprelegateerde mogte versetten, 
 sal versteken wesen van de geregte erfportie, wil- 
 lende en begerende, dat dese als testament, legaat, 
 codicil of andere betere stipt naa sijn dood sal 
 werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult 
 binnen Harderwijk d. 28 Nov. 1761.  was nevens 
 twee cachetten, een in rood en een in swart lak 
 gedrukt, getekent  D. Boonen. H.C. van de 
 Graaff. 
 
 
 Voor De Meester en De Wolff Schepenen loofden  
 en wierden Burgen, als voorvank regt is, Loge Reijers 
 en Paul Benin Duvergé voor het erf en sterf- 
 huijs van Petertje Gerrets, Weduwe van Basti- 
 aan van Aken, des beloofden Lubbertus Buns- 
 kerken in huijwlijk hebbende Gijsje Hulsentop, 
 Teunis van Staveren in huijwlijk hebbende Ca- 
 tharina Hulsentop, sig sterk makende voor Reijer 
 van Aaken, Jan Camps in huijwlijk hebbende 
 Mechteld van Aaken, Hendrikje en Lammertje 
 van Aaken, Kinderen en Erfgenamen van voorsr. 
 Petertje Gerrets, voorseide Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is, onder verband en submissie 
 als naa regten.  Actum den 2. Decemb. 1761. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvank regt is, Gerrit Schuur- 
 man en Sijmon Hoojberg voor het erf en sterfhuijs 
 van Gosen Petersen en Grietje Fidders in leven Ech- 
 telieden, des beloofden Rijker Goosen, voor sig en sig 
 sterk makende voor sijn absente Broeders Jacob en 
 Peter Gosen, als meede voor sijn absente Suster 
 Cornelia Gosen, en Johannes Gosen præsent zijnde, 
 Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Echteldn. gemelte 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.  Actum Harderwijk 
 d. 6. Decemb. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wier- 
 den Burgen, als voorvank regt is, Jan Hendrik van Galen 
 en Thijs Jansen voor het erf en sterfhuijs van Ma. 
 rietje Warners, des beloofden Aart Dwars in huijwlijk 
 hebbende Willemtje Warners, sig sterk makende  
 voor sijn Swager Thomas Warners, Spilmer Oijen 
 in huijwlijk hebbende Jannetje Warners, Jan 
   War  
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 Warners, Jan Oede in huijwlijk hebbende Marietje Warners, 
 voor haar aandeel Erfgenamen van ’s Vaders sijde, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum Harderwijk d. 19. 
 Decemb. 1761. 
 
 
 Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen com- 
 pareerden Arnt van Laar en Hendrik Looman, wel- 
 ke loofden en Burgen wierden voor het erf en sterf- 
 huijs van Marietje Warners, des beloofde Fred- 
 rik van Aaken, sig sterk makende voor sijn absente 
 Broeder Willem van Aaken en Annetje van Aaken 
 getrouwt met Jan Krul, Erfgenamen van ’s Vaders 
 sijde, voor haar aandeel voorsr. Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is, onder verband als naa regten. 
 Actum Harderwijk d. 22. Decemb. 1761. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Graaf Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvank regt is, Jan Klok 
 en Lubbert Gerretsen voor het erf en sterfhuijs 
 van Wijna Hendriks, des beloofden Jan Hendriksen 
 en Jacobje Hendriksen, sig sterk makende voor Geert- 
 je Hendriksen, Wede. van Jan Jansen, genaamt Wit- 
 haijr, en voor Wijmtje Hendriksen, Wede. van Reijer 
 Beertsen, te saam Broeder en Susters, en alsoo Erfge- 
 namen ab intestato van voorsr. Wijne Hendriksen, 
 gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum 
 d. 22. Decemb. 1761. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden 
 Berend de Vent en Jannetje Cornelis Echteldn., beijden 
 haar verstand ten vollen magtig, dewelcke verklaarden 
 uijt onderlinge liefde en genegentheijt elkanderen 
 en den een den anderen, en sulks de eerst stervende 
 de langstlevende, te legateren en bemaken het 
 vrugtgebruijk van alle haare gerede en ongerede 
 goederen, actien en crediten, niets uijtgesondert, tot  
 de dood van de langstlevende toe. 
 Verklarende beijde mits dese te casseren, annule- 
 ren en te niet te doen alle dispositien, die sij bevorens 
 saam, of ijder in ’t bijsonder, mogten gepasseert hebben, 
 in specie die van d. 29 Maart 1754 voor Schepenen  
 deser Stad; dienvolgens opnieuw disponerende, wil- 
 len en begeren, dat de drie Kinderen van haar over- 
 leden Soon Willem de Vent, bij representatie sullen 
 koomen in haar Vaders plaats en profiteren de 
   ge 
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 geregte halfscheijt van haarlieder gehele 
 nalatenschap, sonder in computatie te brengen 
 hetgeen wijlen haar Vader genoten heeft, soo 
 danig, dat bij versterf van een of meer Kinde- 
 ren van haar voorsr. Soon, de goederen van  
 haar, Comparanten heengekomen, sullen ver- 
 erven van het eene kind op het andere, met 
 exclusie van haar halve Susters of Broeders 
 uijt het naabedde van haar Moeder geprocreërt. 
 Dat de andere helft van haar nalatenschap 
 sal vererven op haar Dogter Grietje Berends 
 getrouwt met Gerret Roest, soodanig, dat 
 inval sij sonder Kinderen mogt koomen te ster- 
 ven, de helft daarvan sal weesen fideicommis 
 subject, en sterven op de naaste Vrienden van 
 de Comparanten, alsdan in weesen. 
 Vervolgens is haarlieder wil en begeerte, dat 
 naa doode der langstlevende Jannetje Willems, 
 haar Kleijndogter ses weeken lang sal blijven 
 sitten in de boedel op gemene kosten naa rede- 
 lijkheijt, om ordentelijk door twee onparthijdigen, 
 bij de Heeren van de Magistraat te benoemen, 
 de ongereede goederen naa waarde te laeten taxe- 
 ren en behoorlijk opschrijven laeten, voorts erf- 
 huijs houden omtrent het gerede, om na expi- 
 ratie van voorsr. ses weeken in vreede en vrien- 
 schap tot schifting en scheijding te kunnen tre- 
 den, met begeerte dat dese haar laatste dis- 
 positie bij haar Kind en Kindskinderen in alle 
 desselfs leden en deelen sal werden gerespecteert 
 als een ouderlijke dispositie, ook dat deselve 
 sal effect sorteren als testament, legaat, codicil 
 of andere betere forme van uijterste wille. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult 
 binnen Harderwijk d. 31 Decemb. 1761.  was nevens 
 twee cachetten in rood lak gedrukt, getekent 
 Jan Apeldorn.  D. Boonen. 
 
 

Lectum et Recognitum 
den 8. Januar 1762.  
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Berend de Vent en Jannetje Cornelis Echteldn., welke 
 verklaarden mits dese alnog te inhæreren haarlieder 
 testamentaire laatst en uijterste dispositie voor 
 Schepenen deser Stad op d. 31 Decemb. 1761 gepasseert, en 
 bij wijse van amplicatie of codicillaire dispositie 
 declareren haar vrije wil en begeerte te weesen 
 om na doode der langstlevende deser Comparanten 
 te prælegateren en bemaken de volkomen en vrijen 
 eijgendom van een huijs, staande binnen dese Stad 
 in de Hoogstraat ’t eijndens de Stads Zeemuur, naast 
 de boog van de Erfgenamen Hensbergen ter eenre 
 en het huijs van de Weduwe Boon van Voorst ter 
 andere sijde, soo als tegenswoordig bij Gerret Brand.. 
 sen bewoont word, aan en ten erflijken behoeve 
 van haar Kleijndogter Jannetje Willems, bij Com.. 
 paranten thans woonagtig, sullende de lasten daar 
 op staande tot de sterfdag des langstlevende incluijs 
 uijt den gemeenen boedel werden gesuijvert, blijvende 
 haar aandeel op den boedel, om met haar Broeder 
 en Suster egaal door te deelen, hier meede onvermindert 
 en onverkort; willende dat dese haare dispositie, 
 even als de reets gemelte, naa haar dood effect 
 sal sorteren en gelden op de beste en bestendigste 
 wijse van regten als dese sal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde onser betekening en beseguling binnen Har.. 
 derwijk d. 2. Januar. 1762.  was nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt, getekent  Francois Oosterbaan. 
 J. Boonen. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaf Schepenen compareerde 
 de Heer en Mr. Petrus Franciscus van Erkelens, als Volmag.. 
 tiger van Juffer Agnis Margaretha Hagen, welcke 
  bekende voor sig en haar Erven in een vast en stedigen erf.. 
 koop te hebben verkoft en over sulks te cederen en in vollen 
 eijgendom overtegeven aan en ten erflijken behoeve van 
 Roelof Wijgmansen en Gerretje Roelofs Echteliedn. 
 een houtgewas, met eijkenboomen die daar binnen in 
 staan, soo groot als kleijn in sijn bepaling gelegen voor.. 
 aan in Hierden, tegen over de Houtcamp, schietende be.. 
 nevens het erf en huijs van Jan Arntsen van agteren, 
 en van voorn langs de gemene Hierderweg, voor 
   de 
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 de summa van drie hondert vijf en twintig gulden 
 vrij geld, daar van Comparant bekende voldaan en 
 betaalt te zijn, des beloofde voorsr. parceel vrij  
 van verponding te wagten en wharen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijk den 5. Januar. 1762. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compa.. 
 reerde C. Verhoef, dewelcke bekende en verklaarde 
 Volmagt te maaken, sulks doende kragt deser, 
 Dr. E.J. Ammon, ten eijnde alle des Comparants 
 saaken, tam agendo quam defendendo, waarte.. 
 neemen, voor alle Heeren, Hoven, Rigteren en 
 Gerigten, daar in te doen en te verrigten ’t geen 
 de noodruft der saaken soo in als buiten regten 
 eenigsints vereijsende is, en schoon ook tot dit 
 een of ander een naderer, ampelder of specialer 
 volmagt gerequireert wierde, soo wil den  
 Comparant deselve alhier voor geinsereert gehou.. 
 den hebben, alles met magt van substitutie 
 en belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 cæterisque cum clausulis de jure solitis ac ne.. 
 cessariis.   Actum den. 5. Januar. 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Sche.. 
 penen compareerden Jan Bulterman en Evertje 
 Bastard Echteliedn., welke bekenden in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft aan de 
 Stad van Harderwijk een strepel lands, soo groot 
 als kleijn, als hetselve genomen is van haarlieder 
 hof, gelegen aan de Smeepoorter gragt, voor ses 
 ducaten vrij geld, daar van sij bekenden voldaan 
 en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. strepel 
 te wagten en wharen als erfkoop regt is.  Actum den 
 8. Januar. 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compa.. 
 reerde den WelEd. Hooggeleerde Heer J.H. van Lom, 
 Philosop. et Mathes. Professor binnen dese Stad, 
 te kennen gevende, hoe dat voor korten tijd geïn.. 
 formeert is van het overlijden van desself Soon 
 Mr. F.P. van Lom, den Heer Comparant over sulks 
 vermeijnt heeft het testament, ’t welke met 
 desselfs overleden Vrouwe Maria Susanna 
 Camper op d. 3 Januar 1760 gepasseert hadde, te 
 laeten openen.  
 Dat ook in het onsekere is geweest of den Heer 
   Comp 
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 Comparant, dan wel desselfs Dogter als Erfgenaam van den 
 overledene moest geconstitueert werden. 
 Maar dat ter occasie van het openen van gemelte 
 testament in de gepasseerde weeken met lieden, sig 
 des verstaande, daar over geconsuteert heeft, en naa 
 examinatie der huijwelijks voorwaarden en andere 
 documenten geinformeert is geworden, dat hij, Hr. 
 Comparant, en niet desselfs Dogter als Erfgenaam 
 ab intestato moet geconsidereert werden. 
 Dat vervolgens gemelte testament den 7. deses 
 maands Januar. 1762 geregtelijk geopend zijnde, 
 den Comparant in deliberatie genomen heeft wat 
 hem in dese tot sijn gerustheijt te doen stonde 
 en wel insonderheijt, of hij de nalatenschap van 
 desselfs Soon pure of onder beneficie van inven.. 
 taris soude aanvaarden, dog gelet hebbende, 
 dat sig reets verscheijde Crediteuren hebben opge.. 
 daan, dat desselfs Soon sedert eenigen tijd in di.. 
 verde oorden van de wereld gereijst en in militairen 
 dienst sig geengageert heeft, en voorts een conver.. 
 satie gehouden met soodane menschen, welcke  
 met pretensien tevoorschijn soude kunnen koomen, 
 dat ook daarenboven het voor den Comparant moeje.. 
 lijk soude vallen sig op alle plaatsen, alwaar 
 desselfs Soon verkeert heeft, op de wettigheijt 
 of onduijtigheijt der pretensien naa behooren te 
 kunnen informeren, heeft de Heer Comparant 
 wegens alle die onsekerheden, en meede ter saake 
 van het gedrag door desselfs Soon gehouden, geoordeelt 
 dat de voorsigtigheijt in deese komt te requireren, 
 om sig niet pure als Erfgenaam van desselfs 
 Soon te gedragen, en wel te minder, omdat hem 
 niet te aanvergen is sig onwetende te exponeren 
 aan schulden waarvan hij geen oorsaak is en die 
 het vermogen van desselfs Soons nalatenschap 
 soude kunnen surmonteren. 
 Derhalve soo verklaarde den Hr. Comparant de na.. 
 latenschap van Mr. F.P. van Lom niet anders te 
 adieren, dan sub beneficio inventarii, om sig soo.. 
 danig te gedragen, als waartoe een Erfgenaam 
   on 
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 onder beneficie van inventaris verpligt is, mits 
 daar tegens weder genietende, all ’t geen uit hoof.. 
 de van dat beneficie aan hem is compete.. 
 rende, en heeft den Hr. Comparant ter vol.. 
 doening van hetgeen bij de willekeuren, pag. 
 92. § 5. gerequireert werd, tot Cautionarissen 
 gestelt de Heer en Mr. Antonij Wakker en 
 de Heer D. Heiniken,  “ten eijnde en effecte 
 “ dat hij van de erfhuijsgoederen niet sal ver.. 
 “ donkeren, verbergen of ter quaader trouwe 
 “ daar meede omgaan tot nadeel der Crediteu.. 
 “ ren. 
 Dat voorts den inventaris ter behoorlijken tijd 
 voltrekken sal, alhoewel reets van wijlen 
 desselfs Vrouws nalatenschap een perfecte 
 staat en inventaris geformeert en op den 13. Sept. 
 1760 met eede bevestigt heeft. 
 Waarnaa vorder gecompareert zijn Mr. A. Wak.. 
 ker en Dus. D. Heijneken, welke verklaart heb.. 
 ben haar ter saake voorsr., sampt en ijder in ‘t 
 bijsonder, als Principalen tot Cautionarissen te 
 stellen en daarvoor te verbinden haare per.. 
 soonen en goederen, dog heeft den eerste Hr. 
 Comparant belooft sijne Borgen te sullen gua.. 
 randeren, indemniseren en kost en schadeloos 
 te houden gelijk dat behoort, onder verband 
 van desselfs persoon en goederen.   Actum d. 13. 
 Januar. 1762. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compa.. 
prothoc. Rub. Ooster.. reerden Jan Petersen en Aaltje Gerrets Eheliedn., 
mehen etc. fº. voor ¼ part meede Erfgenamen van wijlen des 
 laatste Comparants Vader Gerret Lubbertsen, 
 en verklaarden mits dese speciael te verbinden 
 haar ¼ portie in twee math Hoojland op de 
 Kleine oude Mehen, wandelende met Jan 
 Arntsen,en sulks ten behoeve en securiteit 
 van de meede Erfgenamen Willem Gerretsen 
 en Maritje Gerretsen, voor sodaene summa 
 als de Comparanten nog aan de boedel verschult 
 zijnde, moeten uijtkeren en aangemelde 
 Willem en Maritje Gerrets competerende zijn 
 en voorts onder verband van sijn persoon en 
   an 
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 andere goederen, met submissie als naa regten, onder 
 renunciatie van alle exceptien.   Actum d. 15. Januar. 
 1762. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Roelof Petersen en Gerretje Hendriks Echteldn., welcke bekenden 
 voo sig en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en mits dese te cederen en in vollen eijgendom overtege.. 
 ven aan Lubbert Gerretsen en Lubbertje Jans Echteldn., een 
 saajcamp, genaamt Het Groote Stuk, groot ongeveer ses schepel 
 gesaeij met sijn omgelegen houtgewasch, groot en kleijn 
 gelegen in Hierden in de Laagen Enck, ten Oosten het  
 land van Mevrouw de Wede. Van de Graaff, ten Westen 
 Dr. Wolfsen, ten Suijden den Enckweg, ten Noorden de Kinde.. 
 ren van wijlen den Predicant Proper, doende in ordinaris 
 verponding 2-6-:, dan nog een dº. saajcamp, den Ossencamp ge.. 
 naamt, groot ongeveer vier schepel gesaeij, gelegen in de Laage 
 Enck in Hierden, ten Oosten Jacob Dirksen, ten Westen de 
 Erfgenamen van Hendrik Wijnen, ten Suijden Hendrik Jansen 
 en ten Noorden Mevrouw de Wede. Van de Graaff, doende in 
 ordinaris verponding 1-10-6, zijnde thiendvrij, te saamen 
 voor een summa van sesthien hondert Caroli guldens vrij.. 
 geld, waar van Comparanten bekenden voldaan en be.. 
 taalt te zijn, des beloofden voorsr. twee parcelen te wag.. 
 ten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding over 1760 incluijs, aftedoen, als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als naa regten.  Actum den 
 23. Januar. 1762. 
 
 
Geprothoc. ten Voor Apeldorn en Van Holthe Schepenen compareerden 
nieuw Prothoc. Rub. Cornelis Verhoef en Maria Brandsen Echteliedn., welcke 
Hoven fº. 15. et 70 bekenden voor sig en haar Erfgenamen schuldig te wesen 
Smeepoorterbrink aan Claas Groot Junior, Coopman in hout tot Zaandam en sijn 
fº. 49vs. Vijhestraat Erven, wegens geleverde hout whaar en volgens getroffen 
fº. 61vs. accoord de summa van ses hondert vijf en seventig guldn. 
oude prothoc. Rubr. ad 20 st. het stuk, van welke summa wij beloven 
Donkerstraat fº. in handen van Dr. J.C. Huijsman, Volmagtiger van Claas 
55vs. Groote Junior, te sullen betalen de summa van 337-10- 
 op den 1e Feb. 1763 en de resterende 337-10- op den 1e Sept. 
 daaraanvolgende, van welcke voorsr. summa van 675-:- 
 wij. Comparanten, daarenboven nog beloven te betalen een 
 rente ad 3 per cent van ijder hondert gulden, en sulks 
 tot de finale restitutie en aflosse toe. Tot securiteit 
 van die 675-:-, sampt renten en kosten wij, Comparanten, 
 naa voorgaande informatie van verwillkeurings 
 regten, mits dese verwillekeurt hebben alle onse 
 ongerede goederen in dese Stad en Schependom te vinden, 
 om bij de minste wanvoldoening deselve bij parate 
 executie, buijten forme van proces, te kunnen en 
   mo 
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 mogen aantasten en verkoopen, renuncierende in 
 deese wel expres van alle exceptien dese eenig.. 
 sints nadelig, specialiter van ongetelden gelde. 
 Actum d. 26 Januar. 1762. 
 
 
 Voor W.J. Westervelt en De Wolff Schepenen loof.. 
 den en wierden Burgen, als voorvank regt is, Beert Hen.. 
 driksen en Lubbert Gerretsen voor het erf en sterf.. 
 huijs van Hendrik Gerretsen den Besten en Aaltje 
 Beenen in leven Echteldn.; des beloofden Jan Jansen, 
 Willem Gerretsen in huijwlijk hebbende Jacobje 
 Jansen,Voorkinderen van voorsr. Aaltje Beenen, 
 Gerret Hendriksen, Gerret Lubbersen in huijw.. 
 lijk hebbende Harmtje Hendriks, Gerret 
 Roelofs in huijwlijk hebbende Hendrikje Hendriks, 
 en Peter Jansen en Gerret Hendriksen, als Voog.. 
 den van het onmundige Soontje van Willem 
 Jansen voormaals getrouwt geweest met wijlen 
 Maritje Hendriks, naa Kinderen van voorsr. Echte.. 
 luijden, geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt 
 is, onder verband en submissie als naa regten. 
 T’ oirkonde is dese bij ons, als Overweesmeesteren 
 soo veel de onmundige aangaat, geapprobeert 
 en getekent.   Actum Harderwijk d. 30. Januar 1762. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compa.. 
 reerde den Advocaat E.J. Ammon, dewelke ver.. 
 klaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens magtig te maaken, sulks doende kragt 
 deses, desselfs Vader J.F. Ammon, ten eijnde uijt 
 Comparants naame te ontfangen soodaene 
 penningen, als hem waaren competerende uijt 
 kragt der huijwelijks voorwaarden, opgerigt tussen 
 Jacobus Everwijn en Bartje Cremer, voor den 
 ontfangst dier penningen te quiteren en voorts 
 generaliter in dese te doen dat nodig is en 
 vereijscht word, met magt van substitutie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 submitterende sig ten dien eijnde als regtens. 
 Actum Harderwijk den 1. Febr. 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen 
 loofden en wierden Burgen, als voorvank regt is, Wijne 
 Peelen en Lubbert Jansen voor het erf en sterfhuijs 
 van wijlen Lambert Berentsen; des beloofde 
 Lubbertje Lamberts, eenige Dogter en Erfge.. 
   naam 
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 naam van gemelte Lambert Berendsen, dese haare 
 Burgen ten allen tijde te vrijen en guaranderen als regt 
 is, onder verband en submissie als naa regten.   Actum 
 den 1. Febr. 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Lubbertje 
 Lamberts, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken 
 kragt deses Mr. H.J. Ardesch, ten eijnde om des Com.. 
 parantes plaats te vertreden in het adieren en 
 redden van den boedel en nalatenschap van wijlen 
 haar Vader Lambert Berentsen, ten dien eijnde soo 
 nodig stadregtelijken inventaris te vorderen, gerede 
 goederen mitsgaders het huijs te verkoopen en ver.. 
 volgens aan den Kooper tegens betaling der koops.. 
 penningen opdragt en belofte van wharing te doen, 
 penningen te ontfangen, voorts met de Crediteu.. 
 ren te rekenen en liquideren, ook des noods te 
 accorderen, transigeren en met de nagelaten Wedu.. 
 we te treden tot scheijdinge des boedels, en voorts 
 in het generaal te doen en te laeten geschieden 
 hetgeen de natuur en noodruft der saake ver.. 
 eijschen sal en de Comparante, selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemni.. 
 teijt, onder verband en submissie als regten.   Actum 
 d. 1. Febr. 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Boonen Schepenen compa.. 
 reerden Beerd Jansen en Aartje Gerrets Echteldn., 
 Jan Jansen en Gerbregt Ganglofter Echteldn., dewelcke 
 bekenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft, gecedeert en getransporteert voor haar en 
 haar Erven, doende sulks kragt deses, aan Megteltje 
 Priester en haar Erven een huijs, staande agter de 
 Nonnen, waar  van de eerste Comparanten voor een  
 derde portie en de laatste Comparanten voor twee 
 derde portien eijgenaars van zijn, en soo als hetselve 
 bij Beert Jansen selfs bewoont werd, ende sulks 
 voor een summa van vier hondert tagtig guldens, 
 van welke coopspenningen de Comparanten een  
 ijder voor haar portie bekenden ten vollen voldaan 
   en 
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 en betaalt te zijn, beloovende hetselve te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 als van verponding ordinair 1761, daar van afte.. 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submis.. 
 sie als naa regten.   Actum d. 1. Feb. 1762. 
 
 
Geproth. ten nieuw Voor Boonen en Pannekoek Schepenen 
prothoc. Rubr. compareerde Anna Geertruijd Huijsman, We 
Wullewevers duwe van Harmannus van Munster in leven 
straat fº. 219 Echteliedn., en verklaarde wegens opgenomen 
 en ter leen ontfangen penningen opregt en 
 deugdelijk schuldig te zijn aan Theodora Eijber.. 
 gen, Wede. van den Heer Andreas Schaart in le.. 
 ven Echteldn. en haar Ed. Erven, een summa  
 van een hondert gulden ad 20. st. ’t stuk, daar 
 van de Comparante beloofde jaarlijks te sullen 
 betalen een summa van vier gulden en thien 
 struijvers, edog binnen een vierdeel jaars naa 
 de verschijdag betalende sal kunnen volstaan 
 met vier gulden van ’t hondert, ende sulks 
 tot de finale aflosse toe, welcke alle jaar 
 sal kunnen mogen en moeten geschieden, mits 
 een vierdeel jaars bevoorens denunciatie aan d’een 
 of andere kant moet werden gedaan. Tot nako.. 
 minge deses en securiteit van capitaal, renten  
 en kosten sij, Comparante, verbinde en tot een 
 speciael onderpand stelde haar huijs binnen 
 dese Stad, bij haar thans bewoond werdende, 
 staande in de Wulleweversstraat naast het 
 huijs van de Erfgenamen van Gerret Elfrinkhof 
 ter eenre en huijs van Jan Both van Luijk ter 
 andere sijde, alsmeede de hoedemakerswinkel 
 en schuur daar agter, uijtkoomende in de Vleesch.. 
 houwerssteeg, en verder onder verband haarer per.. 
 soon en goederen, niets uijtgesondert, met submis.. 
 sie als naa regten en onder renunciatie van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum d. 4. Febr. 1762. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compa.. 
 reerde Hr. H.J. Ardesch, Volmagtiger van den Hoog Welgeboren 
 Heer Wigbold Alexander Baron de Rhoode van Hekeren, 
 alsmeede van den Hoog Welgeboren Heer A.J. Baron 
 Tork en E.J. de Roode van Hekeren Ehelieden, 
   Heer 
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 Heer en Vrouwe van Voorschoten en Petcum, vermogens 
 acte van volmagt voor den Hove van Gelderland d. 20 Meij 
 1761 gepasseert, bij ons gelesen en hiertoe van waarde er.. 
 kent, en verklaarde naamens sijn hoog gemelte princi.. 
 palen op d. 29 Jul. 1761 in het openbaar in een vasten en 
 stedigen erfkoop aan Jan Gelderman en Gerretje Logen 
 Eheliedn. ofte haare Erven, te hebben verkoft en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren het huijs en 
 erve met de schuur en plaats daar agter, binnen dese 
 Stad in de Smeepoortstraat op de hoek van het Ker.. 
 hof ter eenre en de gemeine poort naast het huijs  
 van David Beertsen Smit ter andere sijde, tegenover 
 de Provinciale Munte, met desselfs ap en dependen.. 
 tien, regt en geregtigheijt, soo en als des Comparants 
 Principalen hetselve tot dus verre beseten hebben 
 en thans bij de Wede. Roijere bewoond werd, ende sulks 
 voor eene summa van een duijsent gulden en thien 
 stuijvers, daar van den Compart. naamens sijne Princi.. 
 palen bekende voldaan te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. huijs en erve op eene verponding, 
 behalven de Stads stuijvers ad. 5-16-14 te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verpon.. 
 ding over ordinar. 1760 en het heerstedegeld tot 
 ult. Junij 1761 daar van beijde ingesloten, hier van af.. 
 tedoen als erfkoop regt is, waar tegen de Compart. 
 præd. qual. sal profiteren het jaar huur, op 1. Meij 1762 
 sullende verschijnen, alles onder verband van sijns 
 Principalen personen en goederen, en met submissie 
 als naa regten. 
 
 Als meede aan voorsr. Echteliedn. en haar Erven een 
 hofje, even buijten dese Stad gelegen vooraan in den 
 Smeepoorter Touwbaan, naast den hof van Burgermr. 
 F. Oosterbaan ter eenre en de hof van Johanna 
 Coning ter andere sijde, soo als thans bij de Wede. van 
 Hattem gebruijkt werd, en daar van het laatste 
 jaar huijr sal expireren petri 1763, ende sulks voor 
 eene summa van een hondert en seventig gulden, 
 daar van de Compart. præd. qual. mede bekende voldaan 
 te zijn, belovende over sulks voorsr. hof op een ordinar. 
 verponding van 1-3-4 te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over ordinaris 1760 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, en waarvan 
   des 
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 ses millioen tot laste van ’t Comptoir van Hol.. 
 land en Westvriesland, gadateert d. 1.Apr. 1719, geregi.. 
 streert fº. 3377 Nº. 278 groot in het geheel 200.-.-,  
 haar Eheman aangeërft van wijlen desselfs oom 
 Hendrik Wilbrennink, in  leven predicant te Mou.. 
 rik, volgens onderlinge verdeijling met de respecti.. 
 ve Erfgenamen d.d. - - - - - - - berustende onder 

 Mevrouw Douairière Feijth. 
 Ten sesden een capitale summa van twee duijsent 
 gulden, segge  - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000-:-: 
 zijnde een derde part in die ses duijsent gulden, welke 
 wijlen haar voorsr. Ehemans Oom Everhard Wilbren.. 
 nink bij testamentaire dispositie dato - - - - - - 
 gelegateert aan de drie Kinderen van wijlen Vrouwe 
 Margaretha Wilbrennink, bij wijlen de Heeren 
 Feijth en A. van Holthe respectivelijk geprocreëert, 
 heeft, en tegenswoordig bij M. Timmer, voormaals 
 Wede. van wijlen Everhard Wilbrennink voorsr. in tugt 
 beseten werd. 
 Ten seven den de Bibliotheecq van wijlen haar Ehe.. 
 man voorsr., soo als deselve sig tegenswoordig bevind 
 en daar van een cataloge of specificatie gefor.. 
D.  meert en hier bij geannecteert is . sub. D. 
 Blijvende hiertegens de Kinderen belast met een 
 summa van negen hondert vijftig gulden, seg.. 
 ge     …………………………………………………………        950-;-: 
 zijnde de halfscheijt in 1900 gld., welke 
 van dese  en geene staande Ehe genegoti.. 
 eert zijn, breder gespecificeert bij annex 
E. memorie sub. E. 
 Een capitaal ten behoeve van Gerhar.. 
 dus van Holthe, volgens obligatie d.d 
 ……….door wijlen haar voors. Ehe.. 
 man voor het ingaan van Comparantes huijw.. 
 lijk genegotieert groot    …...........................................           250-:-: 
 Dat de Kinderen verpligt zijn aan haar, 
 Comparante, te moeten betalen    ……………………..             192-1-: 
 waarmede haar boedel, boven die van haar 
 voorsr. Eheman staande Ehe vermindert 
 is. 
 Daar benevens sullen de Kinderen alleen 
 lasten en dragen de dooschulden van wijlen 
 haar voorsr. Eheman, daar onder mede be.. 
 grepen 400 gl. voor geleverde medicamen.. 
 ten in de Beverwijk, alles breder bij an.. 
F. nexe memorie sub. F. gespecificeert 
 te saamen    ……………………………………………..            992-10-8 

                                             2384-11-8 
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                                                                  Transport        2384-11-8 
 Ook zijn haar Kinderen verpligt volgens 
 huijwlijks voorwaarde, met haar voorsr. 
 Eheman opgerigt dato d. 10. Septemb. 
 1748, voor een douarie aan Comparante uijt.. 
 tekeren    ………………………………………………        2000- :- : 
                                        Tesaamen bedragende            4384-11-8 
 Hiertegens is Comparante verpligt 
 uijttekeren voor het overnemen 
 van der Kinderen aandeel in het 
 huijsraad en inboedel ……………………….2000- : - : 
 uijt een moederlijke toegenegent.. 
 heijt de kinderen geremitteert     …………….134-11-8                                                                
                                                       2134-11-8 
                             Rest      2250- : - : 
 
 met dien verstande, dat laastgemelte 134-11-8 voor 
 geen gifte of remissie sal werden geconsidereert, inval 
 haar voorsr. Kinderen vooroverlijden, derselver goederen 
 mogten vererven op wijlen haar voorsr. Ehemans naaste 
 bloedverwanten ab intestato, alsdan Comparante haar 
 pretensie in dese reserverende. 
 Dat de Comparante tot haar particuliere lasten neemt 
 eenige betaalde schulden voor het ingaan van haar 
 huijwlijk door haar voorsr.  Eheman gemaakt. 
 Als meede alle verdere lopende schulden tot laste 
 van den boedel, mitsgaders renuncierende van haar 
 regt en pretensie, haar als Boedelhoudersche volgens 
 willekeur binnen de ses weeken competerende. 
 Sullende de Comparante in het vervolg alleen betalen de renten 
 der capitalen bij de memorie sub. E. gespecificeert als meede 
 van voorsr. twee hondert en vijftig gulden, welke haar geseide 
 Eheman voor ingaan van het huijwlijk genegotieert heeft. 
 En eijndelijk alle reële lasten van verponding, thinsen, erf.. 
 pagt en stedigheden, schoorstedegelden en generaal alles 
 wat daar toe behoort, niets uijtgesondert, sowel die reets 
 verschenen zijn of staan te verschijnen, tot lasten zijnde 
 van de huijsen, erven en verdere goederen, de Kinderen vol.. 
 gens memorie sub. C. competerende, sullen bij de Compa.. 
 rante alleen betaalt werden, sonder daar voor nog van die 
 voorsr. renten der lastige capitalen eenige actie of pre.. 
 tensie op de Kinderen te reserveren. 
 Daar benevens al Comparante haar voorsr respective 
 Kinderen tragten naa haar vermogen goede educatie 
 te geven, haar, buijten der Kinderen lasten, van kle.. 
 ding, reding en onderhout te voorsien, soo als haar 
   fat 
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 fatsoen sal mede brengen, haar te laeten leeren 
 en doen onderwijsen overeenkomstig haar inclinatie 
 en meeste nuttigheijt, sonder sig hier meede te 
 willen benadelen of præjudicieren omtrent de tugt 
 haar bij huijwlijks voorwaarde versprooken. 
 Hier waaren aan over en meede te vreeden de 
 respective Voogden bovengemeld, welcke præsent 
 zijnde verklaart hebben alles te haaren over.. 
 staan aldus gereguleert en geschiet te weesen. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren 
 geapprobeert en getekent binnen Harderwijk den 
 10 Febr. 1762. 
 
 De documenten zijn de volgende    
 A. inventaris van klederen, linnen en 
  wullen tot het lijf van wijlen den 
  Heer en Mr. A. Feijth gehoord heb.. 
  bende. 
 Een bruijne lakense rok, camisool en twee broeken 
 Twee vijf schagte broeken 
 Een hoed 
 Een paar stevels 
 Een paar schoenen 
 Ses paar swarte saijette kousen 
 ses paar onderkousen 
 agthien nieuwe onderhembden 
 ses oude dito 
 agthien overhembden 
 agthien stropjes 
 twaalf dassen 
 ses witte slaapmutsen 
 agtien blauwe sak neusdoeken 
 ses witte borstrokken 
 een port espée van geel leer 
 twee blauwe beddejakken. 
 
B. Specificatie en inventaris van sijlver en goud tot het 
 lijf van wijlen den Heer en Mr. A. Feijth gehoord heb.. 
 bende. 
 twaalf sijlvere lepels met het wapen van Feijth 
 en Wilbrennink 
 twaalf sijlvere forchetten met het wapen van 
 Feijth en Wilbrennink 
 twaalf messen met sijlvere hegten met het 
 wapen van Feijth en Wilbrennink. 
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 twee sijlvere kandelaars 
 een sijlvere snuijter en snuijterbak 
 een sijlvere schuijer 
 een groot sijlver segul 
 een dito cachet 
 een paar sijlvere schoegespels 
 een paar dº. broekgespels 
 een gersp. in de broek van sijlver 
 een sijlver sak horlogie, komende van de sijde 
 van Mevrouw Feijth, dog aan haar Welgeb. Soon 
 J. Feijth vereert. 
 een sijlver slootje 
 een vergulde beker met het waapen van Wolfsen 
 en Hoolwerf 
 twee pistolen met sijlver beslag 
 een sijlveren degen 
 een rouwdegen 
 een ring met een blauwe steen en ses kleijne steenen. 
 
C. Inventaris van aangebragte ongerede goederen, soo als 
 deselve, volgens magescheijt tussen wijlen den Heer 
 Mr. A. Feijth en desselfs Suster wegens derselver 
 ouderlijke boedel gesloten, aan wijlen den Heer 
 Feijth zijn toegedeijlt en ten huijwlijk aangebragt. 
 Een erve, zijnde een Heerengoed in den Ampte van 
 Ermelo gelegen, karspel Nunspeet, De Vree genaamt. 
 Een erve, Vrouw Keijsersgoed, over den Bruijnen 
 Enck in het karspel Nunspeet gelegen. 
 Een deijlinge holts in den Speulder Bosch. 
 Een halve camp lands in het Schependom van Harder.. 
 wijk aan de Hooge Sijpel gelegen, de Grauwe Susteren 
 Camp genaamt, waarvan den Hoog Welgeb. Gestr. Heer 
 Burgemr. A. van Holthe de wederhelft toebehoort. 
 Een hof bij de groote poort aan de weg gelegen, genaamt 
 Hoolwerfshof. 
 Een huijs, staande in de Academiestraat van Harder.. 
 wijk naast het huijs van de Heer Van Holthe. 
 Twee derde parten van een obligatie, staande op het 
 Quartier van Veluwen groot 3000 gl., dus 2000 gl., 
 dog dese staande huijwlijk opgeseijt, en de penningen 
 geconsumeert als te sien in de lijsten van de gecon.. 
 sumeerde capitalen van wijlen den Heer Mr. A. Feijth. 
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 Goederen met den Heer Dus. Van Raeij, predikant 
 tot Sijlvolden, in gemeenschap gebleven. 
 Een obligatie ten lasten van de Oostindische 
 Compagnie groot 4800 gl. Nº. 1184. 
 Nog zijn den Heer A. Feijth staande huijwlijk 
 aangeërft van desselfs Oom Harmannus Wilbren.. 
 nink, volgens acte van verdeijling tussen de sament.. 
 lijke Erfgenamen in den jaare …. toegedeijlt 
 en in den algemeenen boedel ingebragt een obligatie 
 groot 200 gl. en nog aan contant geld 43-2-4, 
 wlkcke obligatie mitsgaders de 43-2-4 staande 
 huijwlijk zijn geconsumeert, siet de lijst van 
 verminderde capitalen van wijlen Heer Feijth. 
 Van Dus. Wilbrennink in leven predikant tot Mou.. 
 rik zijn den Heer Feijth aangeërft 
 een derde in een obligatie groot 2875 gld. 
 dese obligatie is verkoft voor 2593 gld. vus voor de 
 portie van de Heer Feijth 864-6-10. 
 welcke penningen staande ehe zijn geconsumeert, 
 siet voorgemelte lijst van verminderde capitalen. 
 een derde portie in een obligatie groot 200 gld. 
 zijnde een loterij obligatie staande fº. 3377. Nº. 
 278. 
 Door den Heer E. Wilbrennink en Margaretha 
 Timmer zijn ingevolge testament in dato d. …. 
 aan de drie gesamentlijke Kinderen van wijlen 
 den Heer en Mr. Feijth en Vrouwe Margaretha 
 Wilbrennink, naderhand getrouwt met den Heer 
 A. van Holthe, gelegateert een summa van 6000 gld. 
 dus voor de Heer Feijth 2000 gl. 
                            (Wed. Wilbrennink) 
 dewelcke bij M. Timmer \/ in tugt beseten werden. 
 
D.                                 Specificatie der boeken. 
 Libr. in Folio  
 Nederduijtsche Bijbel met een vergulde band 
 Handvest en privilegien en willekeuren der Stad Am.. 
 sterdam. 
 B.D. Argetreus. Comment. 
 Gerh. Noodth. oper. omn. Form. 1 et 2. 
 T. Ottonis. Thesaur locor. comm. 
 Nederlandsch placaatboek. 
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 D. Barthol. à Chastanæ ad. consuit Burgund. 
 B. Rembolt. Sent. Lib. decret. 4. Tom. 
 D. ----------- decret. Gratiani. 1. vol. 
 H. Kinschot.  Resp. jur. 
 M. Berlich.   Concl. pract. 
 J. Schilter. prax. jur. Rom. 
 B. Faber.  erudit. scholast. 
 J. Hujanius. oper. guæ injur. edi. voluit 
 Placaatboek van Holland en Westfriesland 
 B. Carpzovius.  opus. definit. forens. 
 --------------------  de reb. criminal 
 Codex Fabrian definit. Forens. 
 Gidon Deus. 
 Placaten en ordonu van de Ed. Mog. Heeren Staaten Gene.. 
 raal der Vereenigd. Nederl. 
 Peresu prælect. 
 D. Bartholom. Conjuct. ducat. Burgund. 
 C. Nepotis. Oper Histor. 
 Anton. Resolut  Morales. 
 Carpjovius.  proces. juris. 
 --------------  opus devision 
 Gregor. tom. decret epistol. 
 Francise. tit. St. Mariæ de popul. Vatican. 
 Lexicon juris civilis. 
 Geldersch Land en Stadregt in het over Quart. van Rure.. 
 monde. 
  
 Libr. in Quart. 
 S. van Groenewegen. de LL. abrogat. 
 Christin. Leg. municip. 
 Medulla Christin. en N. Bekman 
 Corpus jur. civil. 
 Andr. Gail. observ. pract. 
 Bachov not. et animadvers ad disput. Fidentler 
 corpus juris canonici. 
 D. van Hoogstraten. woordenboek 
 Manier van procederen in de provinci. van Hool. Zeel. 
 en Westvriesl. 
 B. van Zutphen. pract. der nederl. regt. 
 Gereformeerde Landregt en gewoonte van Nijmeg. 
 J. Davisii. animadvers. 
 Instructie van den Hoven van Holland en Zeeland. 
 L. Goris. Comment. 
 H. Giesebert. pericul. statutor. 
 Sander. Comment ad consuet. feudal. 
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 N. de Passeribus. descript privat. 
 M. Liclama à Nijeholt. memb. van Lib. Sept. 
 L. van Leeuw. van het hand opleggen 
 Reglement op de manier van procederen voor de Gede.. 
 puteerden in het Quart. van Veluw. 
 Europesche mercurius. 
 J. Schrass. Harder.ov. antuq. 
 --------------- observat. pract. 
 --------------- consult en advijs 4. deelen. 
 Van Gend. ondersoek der paaps. misch. 
 B. van Alphen. verbeterde papegaij. 
 Struvii Sijntagma jur. publ. 
 N. Burgund. oper. omnim quie de jure feut. 
 Ambrosii. Calapini diction linguar novem. 
 J. Coren. observ. rerum. 
 H. Freutlevi. Select. disput. 
 Bachovius. notatat sisput. 
 placaat resolutie en generale ordonnantie over 
 het collecteren der generale middelen van Groningen 
 en omlanden. 
 Pagensteck. Select jur. quæst. 
 H. de Groot. inleid. tot de Holland. Regtsgel. 
 G.A. Struvii. observ. criminal 
 S. van Leeuw. kort begrip van het Roomsch Holland. 
 Regt. 
 Huberti. prælectones 3. deel. 
 Sande.decisiones Frisiæ. 
 N.H. Gundelingii. Avig. libell. nov. 
 Bellum juridicium of den oorlog der Advocat. 
 B. van der Haaren. verborgenth. der GodZal. 
 G. Meijnard. controv. forens. 
 J. Schrass. Cod. Gelr. Zutph. 
 Sueton Tranquillus. 
 J. Zangeri. tract. unus de exception et alter de quæst. 
 J.F. Boekelman. Comp. Institut. 
 C. Ritterhaus. jus justinian. 
 J. Sande. decision. Frisiæ. 
 E. Brinkhorst. Centur. 
 J. Bachovius. in institut. 
 Petisu lexicon. 
 Vinnius. ad Instit. 
 2 deelen dictat. van Pagensteck over het Compend. van Van 
 Muijden. 
 Compend van Van Muijden ad Instit. 
 Anthon. Mattheus. de auctionib. 
 Institut Justin. cum not.Vinnii 
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 H. Hubert.de jur. civitat. 
 S. van Leeuw. constum en Keur van Rhijnl. 
 ------------------- de municipal. jur. 
 J. Clevici. Hesiodi astrei 
 N. Everhard. consil. 
 Willekeur van Harderwijk 
 Qualivii polit. municipal. 
 een Bijbel 
 J. Schrassert. Landr. van Veluw. 
 Wassenaar. pract. judicieel. 
 
                                                Libri in octavo 
 C. Molinæus. tract. commerc. 
 V. Martial. epigram. 
 S.R. Janchii. meditat. criticæ de negationb. 
 A. Vijlen. univers test. 
 D. Franc. Sontbechii tractat de Feud. 
 Justim Histor philipp. 
 Codem justineanus. 
 Jul. Parii Justin. repetit. prælect. 
 ----------- digestor et pandertat. 4. deel. 
 Jul. Cæsar. de vita reb. gest. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 J. Hernsmith. pistill. Neolimbol. 
 Plinei epistol. 
 priffend. de offic. homin. et civis. 
 Justinean custet. 
 Verweij. nov. via docend. græc. 
 J. Damhoud. patrocim pupill. 
 Cicero de officus. 
 J.D. Franci. emposit. de part. 
 Curcii Rufi Alexander Magnus 
 Pagensteck. Aphor. jur. 
 Blonde. dissert. de L.L. 
 C.Corderii. Colloquia, 
 C. de Bruin. proces crimineel. 
 Cornel. Nepos de vita imperat. 
 F. Munos. de escobar deratiociniis. 
 Smæthii. prosod. 
 D. Sauterius. troostbasuijn 
 Ciceron. epistolæ. 
 Phædri. Fabulæ. 
 R. Perkii. comm. ad rem nauticam. 
 Puffendorp. Comment de culpa. 
 Meander 1 deel. 
 Landregt van Veluwen en Veluwenz. 
 Historie van alle volkeren 11. deel. 
 Pagensteck. tabella juridica. 
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 Hauffii. ju.politic. contract. 
 J. Weller. Gramatic. Græ. 
 J. Cæsar. 
 Puffendorf. de privileg. 
 Flender. Logica. 
 G.J. Vossii. Retoric. 
 M.T. Ficero. 
 Westenb. princip. jur. 
 Fromans deSovo competent. 
 I. Selichii. commentar. 
 Nieupoort. de ritib. romanov. 
 dictata ling. græca. 
 Ciceronis epistolæ. 
 Schrass. de iure decimand. 
 J. van Someren. de jure Novercar. 
 P. Persii. de Testament. 
 Oudhof. korte inhout van de leere der waarheijt. 
 Panthec miticum a pomeij. 
 Compendium Pandectar. 
 C. Golliban. Buderus Biblioth. juris select. 
 J. Peresii. adrimadversion. 
 Een oud Landregt. 
 Boekelman. institut. 
 J. van Muijden. in pandect. 
 Pagensteck aphorism. juris. 
 Westenb. princip. juris. 
 S.Langii. fhorilegium. 
 Rudimenta græca ã Vossio. 
 A. Francis. Baldus de præscript. 
 P. Turrentinus. de solutiomb. 
 C. Libentii. Colleg. politic. 
 D.S. Vastenis. de millitat. proces. 
 Rosendals. vermakelijkheden. 
 Goris. adversar. juris. 
 B. Gudelin. de jure noviss. 
 dissertation Histor. practic. 
 B.N. Chorus. 
 Willekeur van Elburg. 
 Pagensteck. select. jur. quæst. 
 Gereraale ordonn. der verpagt. in den Quart. van Veluwen. 
 Pagensteck. jurispr. polem. 
                                               Libr. in duodecimo 
 Valeruis Maximus. 
 D. Hamer. toetssteen der waarheijt. 
 G. Hornius. orbispolitic. 
 Feltman. introduct. ad jurisprud. 
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 Mattheus de judicus. 
 E. Christen. dissert. de jure matrimon. 
 A. Hasenbruck. Logica. 
 Virgilii Opera 
 Sulpicii Severi opwera. 
 P. de Greve. Colleg. juridic. 
 C. Salustii. Belli Catilim. 
 Plantius. 
 G. Hornii. dissert. jurid. 
 D. Jongkind. pijnbank. 
 Baudii. epistolæ. 
 drie tractat. over het Avondmaal. 
 Phedri fabulæ. 
 A. Gellii. de noctib. atticus. 
 T.C.B. Araitat. de Polgamie. 
 S.B. Bekker. bedenking over het geloof. 
 Homerus. 
 maximale pasoris. 
 Mesters. nederduijts. secretar. 
 Voet. de statutis. 
 Erasmus. aphostegmati. 
 G. Horneii. 
 J. Cæsar. 
 L. Guithiardin. de Belg. foeder. 
 H. LANGUET. EPISTOL. POLITIC. 
 Ovidius. Nasom. 
 Aftonii. progimnasmat. 
 Cicero. de officiis. 
 Anneus Flavus. 
 J. Corvinii. Enchivid. 
 C. Rufus. 
 A. Feijth. de jure accrescend. 
 C. Furstenei. princip German. 
 Terrentius. 
 A. Mattheus. disputat. de obligation. 
 Hub. Languet. Burgund script epistol. 
 index phrasium. 
 Ferrentii. Commediæ. 
 Phedri Fabulæ. 
 Homeri poemata. 
 Zipæus. notitia juris Belg. 
 dagelijkse offer der Christenen. 
 Mattheus. de judicus. 
 G. Feltman. de Feudis. 
 C. Tacitus. 
 Bauricii. Advocatus. 
 Catechismus. 
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 Orthothonia de accentibus. 
 Virgilius. 
 Vinnii. orationes 
 een paket met disputen. 
 een paket met musiek. 
 een viool. 
 een fluijt. 
 een snaphaan. 
 een weijtas. 
 
E.  Lijst vanlastige capitalen 
  staande Ehe genegotieert 
 Van Juffer van Brienen genegotieert een 
 summa van ………………………………………………….            200-:-: 
 ingevolge obligatie d.d…. 
 Van Mevrouw de Wede. Schrassert tot 
 Elburg ingevolge obligatie d.d. ……… 
 genegotieert    ………………………………………………              300-:-: 
 van H.J. Schrassert ingevolge obliga.. 
 tie in dato d.1.Aug. 1757 genegotieert  ………………….              500-:-: 
 van Peele Coops ingevolge obligatie 
 in dato d.   ………..  genegotieert    ……………………..               500-:-: 
 van J. Berendsen ingevolge obligatie 
 in dato d.   ………   genegotieert   ……………………….              400-:-: 
                                                     1900-:-:   
F.  Specificatie van doodschulden 
  van wijlen de Heer Secretaris Feijt. 
 
 1761 
 voor het transport heen en wederom   ………………………  60-  :-  
 voor onkosten aldaar gevallen   ………………………………  85-13-8 
 voor mijn rouw om redenen     ………………………………. 150-  : - 
 voor de rouw van de kinderen     ……………………………..   75-  : - 
 Dr. Schot voor het Weeshuijs qq.    …………………………..   31- 15-: 
 voor het luijden der klokken, doodgraver, 
 metselaar, timmerman    ………………………………………   27-  1 – 
 drie ankers wijn      ……………………………………………..    42-  : - : 
 16 dragers    …………………………………………………….   64-  : - : 
 Roeijdragers   ………………………………………………….     9-  : - : 
 medecijnen in de Beverwijk   ………………………………… 400-  : - : 
 kostgeld    ………………………………………………………    40 - :- : 
 Rouwbrieven, pennen, lak   …………………………………. .    7 -12-: 
                                                      992-10-8 
 
 
 Voor De Meester en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 de Heer Heribert van Westervelt en de Heer Willem 
 Jan van Westervelt, sig sterk makende voor derselver 
 Ehevrouwen, welcke bekenden in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert en 
   ge 
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 getransporteert kragt deses, een huijs in de Snijdersstraat tus.. 
 sen de huijsen van Jan Claasen en Gijsbert Claver gelegen, en 
 soo laatstlijk bewoond bij Toers Dijsbergen, onder dese speciale 
 conditie en reserve, dat de waterlosing van dat voorñ. huijs, 
 lopende door het huijs of schuur, thans bij Jan Aartsen be.. 
 woond wordende, en in de Hoogstraat uijtkomende, sal op.. 
 houden, cesseren en te niet gedaan zijn, ofschoon sulks bij 
 provisie werd toegelaeten, moetende op Transportanten 
 eerste aansegging toegemaakt en noijt eenige actie 
 of soogenaamde prossessie hieruijt geëlicieert werden; 
 alsmeede de verwulftde kelder onder derselver camer 
 schietende, op die voet in goede ordre door Coperen te 
 onderhouden, doende in ordinaris verponding agt guldens, 
 aan en ten erflijke behoeve van Dirk Jan Hoekert 
 en Trijntje Elfrinkhof Echteldn., voor een summa van ses 
 hondert Caroli guldens, hetselve huijs voort blijvende 
 aan Koperen, moetende de ordinaris verponding 1760 en heer.. 
 stedegeld tot ult. Junij 1761 gesuijvert werden, van welke 
 penningen Comparanten bekenden voldaan te zijn, belo.. 
 vende over sulks voorseide huijs te wagten en wharen kom.. 
 mervrij en alle voorpligt daar van aftedoen, als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten   Actum 
 d. 13 Febr. 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Richard Apeldorn, welke verklaarde kragt deses in de beste 
 en bestendigste forme regtens magtig te maaken Mr. 
 Wolter Statius Schomaker, Advocaat binnen de Stad Zut.. 
 phen, om alle des Comparants saaken in en buijten regten 
 waarteneemen, in specie om van - - - - - Scheffer 
 als des Comparants Factoor binnen Zutphen te vorderen 
 spesifique rekening van Bokkems, die hij  van Compart. 
 van tijd tot tijd ontfangen heeft, deselve oversenden ter 
 fine van examinatie en, in cas van approbatie, voldoening 
 te vorderen, soo nodig anders te querelleren, daartoe de 
 vereijschte middelen regtens te gebruijken, hem tot be.. 
 taling te constringeren, termijnen te respicieren, caveren, 
 transigeren, sententien te aanhooren, deselve ten 
 uijteijnde vervolgen, van de nadelige te appelleren, penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, en generalijk alles 
 te doen en te verrigten, dat naa coustume locaal vereijscht 
 werd en Comparant, præsent zijnde, soude kunnen en mogen of 
 moeten doen, schoon tot het een of ander nader of specialer 
 volmagt gerequireert wierde, welke de Comparant voor 
 geinsereert wil houden, met magt van substitutie, belof.. 
 te van ratihabitie en indemniteijt, sullende Gecon.. 
 stitueerde gehouden zijn bewijs, rekening en reliqua 
 te doen.   Actum d. 13. Feb. 1762. 
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 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareer.. 
 de Jan Hendriksen, welcke tegen soodane arrest, als 
 Dr. J.C. Huijsman nomine Fisci op d. 6. Feb. 1762 wegens 
 een voorgewend mes trekken en quetsen van de per.. 
 soon van Rijk - - - - - - - - op sijn persoon heeft onder.. 
 nomen, verklaarde omni meliori modo ontsating te 
 doen en tot Burge gestelt als uijt nevensgaande 
 acte van d. 6.Febr. 1762 te sien, onder voorbehout 
 van alle exceptien en beneficien regtens.  Actum 
 Harderwijk d. 13. Feb. 1762.  lagerstond  de Roeijdrager 
 Gelderman gigt dese met consent van den Heer 
 President Burgermeester in der tijd aan den Advocaat 
 Huijsman te hebben geinsinueert. Actum et relatum 
 d. 20. Febr. 1762.  get. Abr. van der Graaff Secr. 
 
 
 Voor Apeldorn en De Wolff Schepenen compareerden 
 Aart Roest en Woutertje Willems Echteldn., welke be.. 
 kenden voor sig en haar Erven verkoft te hebben 
 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Marietje Roest en haar Erven, een huijs aan de 
 Coornmarkt voor aan de Kleijne Oosterwijk, tussen 
 de schuur van Gerret Buijtenhuijs en het huijs van 
 Gerret Lubbertsen, doende behalve de stadsstuijver 
 in jaarlijkse verponding 3 gl., met alle regt en geregtig.. 
 heijt, soo als thans bewoont werd bij Drees Mijnsen, 
 voor hondert en vijftig gulden vrijgeld, daar van Com.. 
 paranten bekenden voldaan en betaalt te weesen, des 
 beloofden sij voorsr. huijs te wagten en wharen kom.. 
 mervrij en alle voorpligt, tot de ordinaris verponding 
 1760 en het heerstedegeld 1761, aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten.  Ac.. 
 tum d.19. Febr. 1762. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareer.. 
 de Mr. H.J. Schrassert, voor sig en sig sterk makende 
 voor de absente H.J. van Raeij, Predikant tot Sijlvolde, 
 bij de Heeren van de Magistraat op d. 22. Januar. 1762 
 aangestelt tot administreerende Voogden over de drie 
 minderjarige Kinderen van wijlen Mr. Andries Feijth, 
 in leven Secretaris der Stad Elburg, en Engelbarta 
 Geertruij Schrassert Echtelieden, naamens wijlen haar 
 Vader voorsr. met gemelte Predikant van Raeij no.. 
 mine uxoris Maria Feijth en Gerret van Holthe, voor 
 ¼ part meede Erfgenamen van wijlen Catharina 
 Wilbrennink, en verklaarde, ingevolge appointement 
 en auctorisatie door welgemelte Magistraat aan 
 Comparanten op d. 19. Febr. 1762 verleent, kragt deses 
 te constitueren en magtig te maken Paulus Wil.. 
 brennink, Oud Burgermeester deser Stad, om voorsr. 
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 minderjarige Kinderen te representeren en met de meede 
 Erfgenamen van voorsr. Wede. Wilbrennink de nog onverdeijlde 
 goederen en effecten van haar nalatenschap te helpen 
 verdeijlen, het lot soo nodig daar over te laeten gaan, 
 behoorlijke acte van scheijding te passeren en tekenen, 
 de erfgenaamen voor der Kinderen aandeel belofte van 
 whare te doen, penningen te ontfangen en daar voor 
 te quiteren, soo nodig vaste goederen of effecten te ver.. 
 koopen en transport in forma te helpen doen, onwillige 
 Debiteuren in of buijten regten tot betaling te instrin.. 
 geren, caveren, transigeren, sententien tot d’ executie in.. 
 cluijs vervolgen, generalijk alles te doen en te verrigten 
 wat den Geconstitueerde ten meesten voordele der min.. 
 derjarigen sal raadsaam oordelen, ofschoon tot een of ander 
 nader of speciaelder volmagt gerequireert wierde, deselve 
 voor geinsereert houdende, alles met magt van substi.. 
 tutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits 
 dat den Geconstitueerde verpligt sal weesen de Compa.. 
 rant q.q. van het gepasseerde behoorlijk bewijs, reke.. 
 ning en reliqua te doen.   Actum d. 23. Febr. 1762. 
 
 
prothocol ten Voor deselve Schepenen compareerden Hendricus Bosch 
nieuw prothoc. en Annetje Verhoef Echteldn., welke verklaarden wegens 
Rub. Hoven fº. 71 opgenomen en ter leen ontfangen penñ. opregt en deugde.. 
 lijk schuldig te weesen de summa van hondert Caroli 
 guldens, aan en ten erflijken behoeve van Lambertus 
 Verhoef en Mechtelt Bouwman Echteliedn., daar 
 voor Comparanten beloofden te betalen een rente van 
 vier gelijke gulden, daar meede jaarlijks te willen conti.. 
 nueren tot de aflosse toe, welke alle jaar op den ver.. 
 schijndag, heden over een jaar d’eerste, sal kunnen en mogen 
 geschieden, mits een vierdeel jaars bevoorens van de een 
 of andere seijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securi.. 
 teit van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte kosten, 
 verbinden Comparanten in specie haar hof, gelegen in het 
 steegje, lopende van het Jufferenpad naa de Weijsteeg, 
 zijnde de tweede hof van gemelte Weijsteeg, met sijn 
 agtereijnde schietende aan de sloot van de Stadsweij, tussen 
 de hoven van Cornelis Verhoef en Lammert Moojen, 
 stellende tot een verdere whaarschap haar personen en 
 goederen ten bedwang en submissie als naa regten, met  
 renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.   Actum d. 26 Feb. 1762. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Claas 
 Conijnenberg en Jacobje Geurts Echteliedn., en verklaarden 
 op d. 2. Januar. deses jaars in een vasten en stedigen erfkoop 
   te 
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 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Hendrik Besselsen en Johanna 
 Wijgmans Eheliedn. ende haare Erven, een huijs en erve 
 met een plaatsje daar agter, staande binnen dese 
 Stad in de Moolenstraat naast het huijs van de Wedu.. 
 we van Aart Cornelissen ter eenre en Johannes van 
 Nederrijn ter andere sijde, met desselfs regt en ge.. 
 regtigheijt, lusten en lasten, op een ordinaris verponding 
 van2-2-8, ende sulks voor eene summa van twee hon.. 
 dert gulden en thien stuijvers, daar van de Comparanten 
 bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. huijs 
 en erve, ’t welcke de Verkoperen nog tot 1e. Meij aanstaan.. 
 de sullen mogen bewoonen en gebruijken, te sullen 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 de verponding over ordinaris 1760 en het heerstedegeld 
 tot ult. Junij 1761, beijde incluijs verschenen, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submis.. 
 sie als naa regten.   Actum d. 26. Febr. 1762. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen 
 en Overweesmeesteren, loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is, Aart Muller en Beert Hen.. 
 driksen van Galen voor het erfhuijs van Willem Sand.. 
 bergen en Aaltje Wouters, in leeven Echtelieden; 
 des beloofde Jan Hendrik van Gaalen in huijwlijk 
 hebbende Judith Sandbergen en Martinus Schol.. 
 ten, als Vader en Voogd van sijn minderjarige Kinderen 
 bij wijlen Johanna Sandbergen ehelijk verwekt, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder 
 verband en submissie als naa regten. Aldus bij ons 
 geapprobeert en getekent binnen Harderwijk. 
 d. 1. Maart 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen 
 compareerde Thomas Jan Weelters, en verklaarde in 
 de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maaken kragt deses de Heer Steven van 
 Esvelt, Boekverkoper tot Amsterdam, ten eijnde 
 om ’t zij in der minne of met middelen regtens van 
 Jan van Clarensteijn, woonende tot Amsterdam, inte.. 
 vorderen soodane twee en veertig guldens als deselve 
 wegens het snijden van een koperen plaat, volgens 
 ondergetekent handschrift van d. 1. Octob. 1761, alnog 
 verschuld en aan de Comparant competerende zijn, 
 ten dien eijnde alle termijnen regtens waarteneemen, 
 sententie te aanhooren en de voordelige ter executie 
 te leggen, ook des noods te caveren, transigeren, 
 penningen te ontfangen en quiteren, en voorts 
 in het generaal te doen en te laeten geschieden 
   ‘t 
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 ’t geen de noodruft der saake vereijschen mogt en den 
 Comparant, selfs present zijnde, soude kunnen mogen of moe.. 
 ten doen, met magt van substitutie en onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub clau.. 
 sulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en sub.. 
 missie als na regten.   Actum d. 9. Maart 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen 
 compareerden Lijsbeth Rijksen, Weduwe van Reijer 
 van der Hooft, geassisteert met haar Schoonsoon Dirk 
 Bredegaart, alsmede Dirk Bredegaart en Helmigje 
 van der Hooft Echtelieden, welke te saamen bekenden 
 mits dese verkoft te hebben en over sulks kragt 
 deses te cederen en in vollen eijgendom te transporteren 
 aan Hendrik van der Hooft en Jacomina Suk Echteldn. 
 en haar Erven, een huijs en erve, staande binnen dese 
 Stad in de Donkerstraat, naast het huijs van de 
 Wede. Andries van Asselt ter eenre en het huijs van 
 Hendrik Cirkel ter andere sijde, doende in ordinaire 
 jaarlijkse verponding 5-11-10, voor een summa van 
 seven hondert gulden, daarvan de Comparanten en 
 Transportanten bekenden voldaan en betaalt te wesen; 
 des beloofden het voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de ordinaris verponding 
 1760 en heerstedegeld over 1761, aftedoen als erfkoop 
 regt is, alles onder verband van haar personen en goede.. 
 ren, met submissie als naa regten.   Actum d. 19 Maart 
 1762. 
 
 
 Geregistreert het magescheit tussen de respective 
 Kinderen van Cornelis Foojman en Aaltje van 
 Dasseler, in leven Egtelieden. 
 
 Wij, onderschreven speciaal hiertoe versogte Dedings.. 
 luijden en Magescheijtsvrienden, doen kond en certifi.. 
 ceren mits dese, dat voor ons gecompereert zijn 
 Hendrik Foojman, Steeven Foojman en Megtelt 
 Foojman, meerderjarige Kinderen van wijlen Cornelis 
 Foojman en Aaltje van Dasseler in leven Ehelieden, 
 welke verklaarden volgende erf en magescheijt met 
 elkanderen te hebben opgerigt. 
 Dat aan Hendrik Foojman toebedeelt is het huijs met 
 sijn ap en dependentie, soo als haar Oom Wijnik van 
 Dasseler tegenswoordig bewoont, staande binnen dese 
   Stad 
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 Stad in de Hoogstraat tussen de huijsen van Derk 
 Snippendal en Reijer Apeldorn. 
 Waartegens hij heeft uijtgekeert, en sij bij haar on.. 
 dertekening bekennen voldaan te zijn, aan sijn Broe.. 
 der Steven Foojman twee hondert en vijftig gulden en ge.. 
 lijke summa aan sijn Suster Megtelt Foojman. 
 Daarmeede parthijen Condividenten in vrindschap van 
 den anderen zijn gescheiden, den een op den anderen wegens 
 haar ouderlijken boedel geen de minste pretensie re.. 
 serverende, belovende malkanderen en den een den ande.. 
 ren te wagten en wharen als erfmagescheijts regt is, 
 onder verband van haar personen en goederen, ten bedwang 
 en submissie als naa regten. 
 In waarheijts oirkonde is dese bij ons, als versogte Mage.. 
 scheijtsvrienden, nevens Condividenten getekent binnen 
 Harderwijk d. 20. Maart 1762.  was getekent endrik 
 Foojman, Steven Foojman,Megtelt Foojman, F.v. 
 Voorst als magescheijtsvrind, G. Buijtenhuijs als Mage.. 
 scheijtvrind, Jan van Loberecht als Magescheijts.. 
 vrind. 
 
 
 Voor Van de Graaff en Boonen Schepenen compareer.. 
 den Hendrik Elfrinkhof en Anna Kelder Echtelieden, 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan Andries Wulffen en Elisabeth Preijs 
 Echteliedn. en haar Erven, een huijs staande in de Wul.. 
 leweversstraat, tussen de huijsen van de Wede. van Mun.. 
 ster en Gerret van Ermel, met de plaats en schuur 
 uijtkomende in de Vleeschhouwersteeg, met sijn ver.. 
 dere ap en dependentie, regt en geregtigheijt, soo als 
 Comparanten selve tot hier toe bewoont hebben, doen.. 
 de in ordinaris verponding 5-2-8, daar meede onder be.. 
 dongen de St. Nicolai prenten, het oven deksel, twee 
 staande plaaten, de winkel, kas daar in, en toonbank 
 en onderdeur, alles voor een summa van negenhondert en 
 en vijf en twintig gulden vrijgeld, daar van Comparan.. 
 ten bekenden voldaan en betaalt te weesen, des beloofden 
 voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en all 
 voorpligt, tot de verponding over 1760 en de helft over 
 1761 en het heerstedegeld tot ult. Junij 1762 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en sub.. 
 missie als naa regten.   Actum den 20. Maart 1762. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van Holthe, Schepenen en Over.. 
 weesmeesteren, compareerden Albert van Asselt en Lub.. 
 bertus Bunskerken, die loofden en Burgen wierden voor 
 het erf en sterfhuijs van Berend de Vent, des beloofden 
 Gerret Roest in huijwlijk hebbende Grietje Berends, 
 Jannetje Willems, meerderjarige Dogter van wijlen 
 Willem Berends de Vent, en Jan Sandbergen en Lubbertus 



481 
 

 
ORAH-153  1762 fol.242 
 
 Bunskerken, als Voogden voor de minderjarige Kinderen van 
 geseide Willem Berendsen de Vent, Kind en Kindskinderen van 
 geseide Berend de Vent, voorsr. Burgen te wharen als erfhuijs 
 regt is. Aldus bij ons geapprobeert en getekent binnen Harder.. 
 wijk d. 29 Maart 1762. 
 
 
Geprothocol. ten Voor Apeldoorn en Boonen Schepenen compareerden Hen.. 
nieuw prothocol drik Claver en Jannetje Willems de Vent, aanstaande Echte.. 
Rub. Hoogstraat lieden, welke bekenden wegens opgenomen en ter leen 
fº. 178 ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen, 
 aan Jannetje Cornelis en haar Erven, de summa van vijf.. 
 hondert gulden, waartoe tweehondert en twee en seven.. 
 tig gulden genomen zijn uijt het geld van de winkel en 
 het overige uit haar kas, daar van Comparanten beloofden 
 te sullen betalen vier gulden van ijder hondert en daar 
 jaarlijks meede te continueren tot de finale aflosse toe, 
 die alle jaar op de verschijndag, heden over een jaar de eerste, 
 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaars 
 bevorens sullen werden opgeseijt en opgeeijscht. Tot secu.. 
 riteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbond den 
 eerste Comparant sijn vaartuijg en Tjalk, dat tegenswoordig 
 gemaakt werd en bijna gereed is, tot Slooten, waartoe 
 dese penningen zijn geemploijeert, de tweede Comparant in 
 specie haar geregt aandeel in de erfportie van de nala.. 
 tenschap van haar Grootvader Berend de Vent, mitsgaders 
 het huijs in de Hoogstraat, haar bij testament d.d. 2. 
 Januar. 1762 geprælegateert, stellende tot een verdere whaar.. 
 schap haar personen en goederen ten bedwang en submisie 
 als naa regten, onder renunciatie van alle exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde.   Actum 20. Maart 1762. 
 
 
 Voor De Graaff en Pannekoek Schepenen compareerden 
 Jacob Kroesen en Grietjen Dreesen Echteldn., haar verstand en 
 memorie volkomen magtig, welke wegens haar hoogen ouder.. 
 dom sig buijten staat bevinden selve te subsisteren, te 
 raade zijn geworden naa haar dood alle haare gerede en onge.. 
 rede goederen, actien en crediten, geen uijtgesondert, overte.. 
 geven in volkomen eijgendom aan haar Dogter Margrietje 
 Kroesen, omdat deselve reets ses hondert gulden aan ons ter 
 leen geschoten en tegelijk belooft en aangenomen heeft, ons 
 tot de dood der langstlevende toe te sullen voorsien van ‘t 
 geen wij van nooden hebben voor onse dagelijks onderhout, 
 kleding, reding en verder subsistentien, niets uijtgesondert, 
 om te kunnen blijven subsisteren, soo als wij tot hiertoe 
 gedaan hebben, daar benevens omdat sij aangenomen heeft 
 alle onse schulden, die wij reets hebben en naderhand ma.. 
 ken mogten, te sullen betalen en voor ijder van ons beijden 
 een ordentelijke en met onse staat overeen komende be.. 
 grafenis te sullen besorgen, in all ’t welck wij ook volkomen 
 gerust zijn, des sal sij verpligt weesen naa doode der langst.. 
   le 
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 levende aan haar Suster Steventje Kroesen als meijdenloon 
 te betalen de summa van vijfhondert en thien gulden, 
 voor dat sij der Comparanten huijshouden seventhien 
 jaaren lang heeft helpen ophouden, sonder een duijt daar.. 
 voor geprofiteert te hebben, aan haar Susters Aaltje 
 en Antje Kroesen ijder vijf en twintig gulden vrijgeld, 
 ten waare, dat Margrietje Kroesen voorsr. kond met 
 valabel bewijs aantonen, dat sij boven gemelte 600 gld. 
 sooveel tot ons onderhout, schulden en begrafnissen in.. 
 cluijs heeft moeten uijtschieten en betalen, dat er 
 wijnig of niet mogte verblijven, wesende alsdan in dat 
 geval hiervan gelibereert. 
 Bij voorafsterven van onse Dogter Margrietje, sal 
 Steventje Kroeren in haar plaats succederen, mits vol.. 
 brengende stiptelijk en naa ons volkomen genoegen 
 alles wat hier bevorens gespecificeert is, en geseide 
 Margrietje uijt een kinderlijke toegenegentheijt bij 
 monde ons belooft heeft, en wij bij ons selven overtuijgt 
 zijn sulks naa vereijsch te sullen præsteren en naa.. 
 leven; willende dat dese als onse laatste en uijterste 
 wille in de beste forme regtens sal gelden en door 
 onse Kinderen respective in alle gehoorsaamheijt en 
 onderwerping sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij Schepenen getekent en gesegult 
 binnen Harderwijk den 3. April 1762.  was nevens twee ca.. 
 chetten in rood lak getekent  H.C. vsn de Graaff en H. 
 H. Pannekoek. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe, Schepenen en 
 als Rigteren bij aanvank der saake in der tijd, compareerde 
 Cornelis Verhoef, heeft onder voorbehout van alle exceptien en 
 beneficien regtens omni meliori modo pandkering gedaan 
 tegens soodane drie hondert agt en vijftig gulden 11 stvs. 
 12 peñ. waar voor Mr. E.J. Ammon, als Volmagtiger van 
 Claas Cornelissen Groote, op d. 16. Maart 1762 aan der Compa.. 
 rants gerede en ongerede goederen ten onregte peijnding 
 ondernoomen heeft; om met geen ledige handen pandke.. 
 ring te doen, heeft den Comparant bij annexe insinuatie 
 de verschulde ses en seventig gulden volgens willekeur 
 gepræsenteert en bij refuis geconsigneert met protesta.. 
 tie tegens de kosten, consignerende voor boete in cas 
 van quaade pandkering 12. H$, laetende in plaats van 
 burgtogt de gepeinde goederen geaffecteert blijven tot 
 uijtdragt der saake.  Actum Harderwijk den 5. April 
 1762.  onderstont den Roeijdrager van Asselt gigt dat 
 Mr. E.J. Ammon qual.pres. dese acte van pandkering voor 
 geinsinueert heeft aangenomen en de 12 H$ geconsigneert. 
 Actum et relatum ut supra getekent Abr. van de Graaff Secr. 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Petrus Johannes d’ Augerel, Vaandrig ten dienste deser Landen, 
 voornemens zijnde om buijten s’lands naa Surinamen te 
   ver 
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 vertrekken, welcke verklaarde mits dese te constitueren 
 en magtig te maken sijn Suster Johanna Catharina d’ Auge.. 
 rel, getrouwt met Johannes Lewijs, om in des Comparants 
 afwesigheijt alle sijne saaken, sonder onderscheijt, waarte.. 
 neemen, in specie bij afsterven van sijn Vader of Moeder 
 Moise d’Augerel en Maria Rivallon Echteldn. des Comparants 
 plaats te vertreden, sijn interesse waarteneemen, na.. 
 mens hem met de langstlevende sijner voorsr. Ouderen 
 te treden tot schifting en deijling, als meede, soo deselve 
 langstlevende kwam te overlijden, alles te liquideren 
 en vereffenen en de boedels goederen te verkoopen, penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, naa betaling der  
 schulden des Comparants aandeel ten meeste profijte te 
 emploijeren, de begrafnis van sijn respective Ouderen over.. 
 eenkomstig haar fatsoen en naa staat en gelegentheijt 
 des boedels te doen en alles te verrigten wat de Comparant, 
 present zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, 
 schoon tot een of ander nader of specialer volmagt gerequi.. 
 reert wierde, welcke in dese wil houden voor geinsereert, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, mits dat sij Geconstitueerde verpligt zij ten 
 allen tijde, des gerequireert, van het verrigte opening, 
 rekening en reliqua te doen.   Actum den 6. April 1762. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen  Schepenen compareerde Vrouwe 
 Reijniere Geertruijd Persoon, Wede. van wijlen den Heer en Mr. 
 J.W. van de Graaff, in leven onsen meeden Raadsvriend, ge.. 
 assisteert met onsen meeden Raadsvriend de Heer Mr. Her.. 
 bert Cornelis van de Graaff als haaren in desen gekoren Mom.. 
 boir, en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maaken kragt deses de Heer 
 en Mr. Gerhard Pronck, Secretaris van de Rekencamer des Fur.. 
 stendombs Gelre en Graafschap Zutphen, om naamens de 
 Vrouwe Comparante te assisteren bij de verkoping van een 
 Bouwhof, gelegen in den Ampte van Overbetuwe, Karspel 
 Bemmel, den Heuvel genaamt, waar in de Heer Van Hoij.. 
 teman Bailluw van Culemburg nomine uxoris de halfscheijt, 
 de Heer en Mr. Antonij Johan Persoon, Burgermeester 
 en Cameraar der Stad Deventer, een vierde gedeelte, en 
 Vrouwe Comparantwe het andere vierde gedeelte in eijgen.. 
 dom toebehooren, waar van den insaat op vrijdag d. 16 April 
 aanstaande en den toeslag drie weeken daaraan volgende 
 tot Elst aan den Tol staat te geschieden, voorts de plaats 
 van Vrouwe Comparante aldaar te vertreden, de verkoping 
 te approberen en aan de Kooperen naa coustume locaal 
 transport te doen, penningen te ontfangen en daar voor 
 te quiteren, en alles te doen en te laeten geschieden 
 ’t geen de omstandigheden sullen koomen te vereijschen, 
 alles met magt om een of meer te mogen substitue.. 
 ren, belovende van waarde te sullen houden all ’t geen 
 door den Geconstitueerde of desselfs Gesubstitueerde 
 sal werden gedaan en verrigt, onder verband en submissie 
 als naa regten.  Actum d. 13. April 1762. 
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 Voor Holthe en Pannekoek Schepenen loofden en wier.. 
 den Burgen als voorvankregt is, Jan Hendrik van Ga.. 
 len en Jan Straalman voor het erf en sterfhuijs van 
 Arien van Wessel; des beloofde Dirk van Otterloo, 
 in huijwlijk hebbende des overledens eenigste Sus.. 
 ter en erfgenaam ab intestato Jannetje van Wessel, 
 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder ver.. 
 band en submissie als naa regten.   Actum Harderwijk 
 d. 20 April 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen 
 compareerden onse meede Raadsvrinden de Heeren 
 W.J. van Westervelt en F. Oosterbaan in qualiteijt 
 als Holtrigteren van de Speulderbosch. en ver.. 
 klaarden in de beste en bestendigste forme regtens 
 Volmagt te maaken, sulks doende kragt deses, Dr. 
 E.J. Ammon, ten eijnde alle saaken, de voorsr. Bosch 
 concernerende, soo in als buijten regten, tam agendo 
 quam defendendo, contra quosuimque, waarteneemen, 
 met wat voor ingangen regtens deselve ook wierden 
 geentameert, ’t zij bij inleiding, besaat, citatie,  
 peijnding, als anders, de saaken tot den uijteijnde 
 en sententie toe te vervolgen, de voordelige ter 
 executie te leggen, van de nadelige soo nodig te ap.. 
 pelleren, penningen te ontfangen en daar voor te 
 quiteren, en voorts alles te doen en te verrigten ‘t 
 geen de merites der saake quamen te requireren, 
 en ofschoon tot het een of ander een ampeler of na.. 
 derer volmagt vereijscht wierde, soo willen de Heer.. 
 ren Comparanten deselve alhier voor geinsereert 
 gehouden hebben, alles met magt van substitutie 
 ’t zij van een of meer naa bevind van saaken, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque 
 cum clausulis de jure solitis ac ncessariis, mits 
 den Geconstitueerde gehouden sal zijn te doen behoor.. 
 lijke rekening en reliqua van ’t geen door densel.. 
 ven in voorsr. qualiteijt sal zijn verrigt, daartoe præd. 
 qualt. haar submitterende als regtens.   Actum den 
 20 Apr. 1762. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Jan Hendrik van Galen en Jan Straalman, beijde van com.. 
 petenten ouderdom, verklaarden ter requisitie van Dirk 
 van Otterloo en Jannetje van Wessel Egtelieden, zijnde sij 
 Vrouwe de eenigste Suster en Erfgenaam ab intestato 
 van wijlen Arien van Wessel, in alle opregtheijt en naa 
 haar beste kennis en wetenschap gewaardeert te heb.. 
 ben seekere hof, gelegen even buijten dese Stad, schuijns 
 tegen de oude moole over naast de tuijn van Adam 
 van Luijk, in geen quohieren of maancedulen der ver.. 
 ponding bekent, en bij geseide Arien van Wessel ster.. 
 vende nagelaten, op een summa van twee en 
   se 
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 seventig gulden, in voegen deselve den overledene op d. 3. Octob. 
 1761 door de Wede. en Kinderen van Dirk Huijgen getranspor.. 
 teert is, ’t welke wij met solemnelen eede kragt deses be.. 
 vestigen voorsr. taxatie gedaan te hebben naa waarheijt, 
 soo als Comparanten hetselve in cas van koop dienen souden, 
 hebbende de Comparanten sulks voor ons met solemnele 
 eede bevestigt.   Actum d. 1. Meij 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Carel 
 Etsard Specht, Coopman tot Amsterdam, en verklaarde 
 in amplissima et optima juris forma te constitueren 
 en magtig te maaken Dr. H.J. Ardesch, ten eijnde om 
 in ’t generaal alle des Comparants saaken binnen de 
 Provincie van Gelderland waarteneemen, tam active 
 quam passive idque contra quosiumque en voor alle 
 Heeren Rigteren en Gerigten, soo wel in als buijten 
 regten, als meede uijtstaande en reets te goede, of die 
 nog verder te goede mogte krijgen, penningen intevorderen 
 en daartoe des noods alle bequame middelen reg.. 
 tens te gebruijken, termijnen te respicieren, sententien 
 te aanhooren en de voordelige ter executie te leggen, 
 ook des noods te caveren, accorderen, transigeren, penningen 
 te ontfangen en te quiteren, en voorts generaliter alles 
 te doen ’t geen de noodruft der saake vereijschen sal 
 en den Comparant, selfs present zijnde, soude kunnen 
op dato transport mogen of moeten doen, met magt van substitutie 
door de Wed. van den en belofte van ratihabitie, indemniteijt, cæterisque 
Br. Geltsaijer aan sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en sub.. 
P. Wilberts een missie als naa regten, mits den Geconstitueerde van alles 
schuur siet fº. 249 sal doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua.  Ac.. 
 tum d. 5. Meij 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Hendrik 
 Claver, Jongman en Jannetje Willems, Jongedogter, beijde 
 meerderjarig, mitsgaders Gerretje Alberts Weduwe van Derk 
 Claver, als Moeder der eerste Comparant, soo veel nodig als 
 dienstig in deese consenterende, verklaarden voornemens te 
 zijn en naa Kerkenordre te voltrekken een wel en 
 wettig huijwlijk op volgende voorwaarde. 
 Dat sij, eerst en tweede Comparanten ten huijwlijk aanbren.. 
 gen alle haar tegenswoordig hebbende en naamaals aan.. 
 ervende goederen, geene uijtgesondert. 
 Dat tussen haar beijde gemeenschap van goederen en schul.. 
 den sal plaatshebben; soo bij overlijden van een haarer beijde 
 Kind of Kinderen naa bleeven, sal de langstlevende getugtigt 
 weesen tot sijn of haar wedertrouwen toe. 
 Indien gemelte Kind of Kinderen quaamen te overlijden 
 sal des eerst overledens goederen sterven van het eene Kind  
 op het ander en naa doode van het laatste op de langst.. 
 levende. 
 Indien er geen Kind of Kinderen naableven, sal des eerst.. 
 stervendes goederen, gereed of ongereed, selfs de klederen 
   en 
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 en verder lijfsbehoor, niets uijtgesondert, erven en verster.. 
 ven in volkomen eijgendom op de langstlevende met uijt.. 
 sluijting van haar beijder naaste Vrienden. 
 Voorbehoudens de magt elkanderen nader ten allen 
 tijde naa Land of Stadregten te mogen beneficeren. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk d. 6. Meij 1762.  was nevens een cachet in 
 rood en een in swart lak getekent  Jan Apeldorn. 
 D. Boonen. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Anna Leijs Weduwe van Lambert Berendsen en Mr. Hen.. 
 drik Johan Ardesch, als Volmagtiger van Lubbertje 
 Lamberts, Dogter en universeel Erfgenaam van ge.. 
 melte Lambert Berendsen, vermogens acte van vol.. 
 magt, voor ons op d. 1. Feb. 1762 gepasseert en hiertoe 
 van waarde erkent, dewelcke verklaarden in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop op d. 13. Feb. deses in het 
 openbaar te hebben verkoft en al nu kragt deses te 
 cederen en transporteren aan Bastiaan Olofsen en 
 Jannetje Stevens Ehelieden ende hare Erven, een 
 huijs en erve met een plaatsje daar agter, binnen 
 dese Stad staande en gelegen in de Gevangenstraat 
 naast het huijs van Evert Bunschoter ter eenre 
 en de schuur van Loge Stevens ter andere sijde, met 
 alle desselfs regt en geregtigheijt, lusten en lasten 
 en servituten, zijnde speciael belast met het maken 
 van een schutting of scheijding tussen dese plaats en 
 die van Loge Stevens, ende sulks voor eene summa 
 van tweehondert en twee guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk, 
 daar van de eerste Comparant voor sig en den tweede 
 in sijn voorsr. qualiteijt bekenden voldaan te zijn, belo.. 
 vende over sulks voorsr. parceel, ’t welcke van den dag 
 af tot pericul van de Koper is gebleven en op 1º. Meij 
 aanstaande aanvaart sal kunnen werden, op een ordina.. 
 ris verponding behalven de stadsstuijver ad. 1-3-6,  
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 de verponding over ordinaris 1760 en het heerstedegeld 
 tot ult. Junij 1761 ingesloten, daar van aftedoen als erf.. 
 koopregt is, alles onder verband van des eerste en des twee.. 
 des Comparants Principalinnes personen en goederen 
 en met submissie als naa regten.   Actum den 18. Meij 1762. 
 
 
 Voor De Wolff en De Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvang regt is, Jacobus Hoefnagel en Jan Hendrik.. 
 sen voor het erf en sterfhuijs van Hendrik Poelman 
 en Geertruijd Elters Echtelieden; des beloofden Harmannus 
 Poelman en Stijntje Hendriks, Vrouw van Peter Poelman, 
 tegenswoordig in Zee, Kinderen en Erfgenamen van voorsr. 
 Echtelieden, gemelte Burgen te vrijen als regt is, onder ver.. 
 band en submissie als naa regten.   Actum Harderwijk den 
 26. Meij 1762. 
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 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerde Mr. H.J. 
 Ardesch als aangestelde Verwalter Rentmeester der Clooster.. 
 goederen binnen en buijten Harderwijk, en verklaarde onverkort 
 en ongepræjudicieert het stilswijgent hijpotheeq volgens des 
 Lands en Quartiers resolutie en andersins den alingen Quartiere 
 ende de Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten des 
 Quartiers van Veluwen in de goederen van de Verwalter Rent.. 
 meester competerende, voor de trouwe bedieninge van het 
 voorñ. Rentampt en voor alle schuldige restanten die hij 
 gedurende sijnen ontfang mogte koomen verschult te 
 worden, te verbinden sijn persoon en goederen, geen van dien 
 uijtgesondert, ten eijnde om daar aan te verhalen alle agter.. 
 stand, hinder en schade als meergemelde Quartiere ter 
 cause van voorsr. Rentampt en derselver bedieninge soude 
 moogen koomen te lijden, renuncierende ten dien eijnde 
 van alle contrarierende exceptien en submitterende alle 
 quæstien ter cause van voorsr. Rentampt ofte ontfangen 
 of uijtegegevene penningen of daar op te loopene executien, 
 maniere en vervolg, volgens resolutie daar van zijnde, 
 geene van dien uijtgesondert, die tussen de meergem. Quartiere 
 en hem Comparant vallende, die judicature en kennisse 
 van de Edele Mogende Heeren ordinaris Gedeputeerden, 
 omme daar inne onvermindert die judicature Haar Ed. Mog. 
 alleene competerende, finalijk en sonder provocatie, 
 appel, revisie of andersints te mogen erkennen, met 
 belofte het gewijsde te sullen naakoomen en agtervolgen, 
 gelijk eene sententie bij den Hoogst appellations Rigter 
 geweesen, en dit alles boven en behalven soodane nadere 
 en speciale reële burgtogt, als den Heer en Mr. H.Ar.. 
 desch en Vrouwe A.M. Jongbloet Ehelieden sullen 
 koomen te præsteren, belovende den Comparant deselve 
 deswegens ten allen tijde te sullen guaranderen als regt 
 is, alles met submissie van des Comparants persoon 
 en goederen aan de judicature van den WelEd. Hoven van 
 Gelderland en alle andere Heeren Hoven, Rigteren e Gerigten, 
 met nogmalige beloften om ten allen tijde op gesinnen 
 van welgemelde Heeren Gedeputeerden nadere en andere 
 Burgtogt te præsteren.   Actum den 29. Meij 1762. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Hendrik Rijksen en Wijmtje Willems Echtelieden, de Vrouw 
 thans siek zijnde, dog beijde haar verstand volkomen 
 magtig, overdenkende de sekerheijt des doods en de onsekere 
 uijre van dien, en uijt de wereld niet willende scheijden 
 sonder alvorens over haar ongerede goederen alsmede de gerede 
 te disponeren, verklarende te annuleren en te casseren 
   al 
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 alle dispositien van te vooren gemaakt. 
 Wijders dat voorñ. Echtelieden getrouwt zijnde sonder huijw.. 
 lijkse voorwaarden, soo beneficeert den een den anderen, 
 doende sulks reciproce kragt deses, met de lijfstugt 
 en vrugtgebruijk, willende en begerende dat de langst.. 
 levende in het volkomen gebruijk van gerede en ongerede 
 goederen sal blijven besitten sijn of haar leven lang, 
 en ingeval het onverhoopt de nood kwam te vereijschen 
 sal het de langstlevende vrijstaan de gerede en on.. 
 gerede goederen naa meeste convenientie te verkopen, 
 de penningen tot sijn of haar substitentie te emploij.. 
 eren en het resterende naa tugtsregten gebruijken, 
 sonder bespiering van ijmand. 
 Daar benevens begeert de eerste Comparant dat na 
 sijn overlijden, als meede naa doode van de tweede Comparant uijt sijn 
 nalatenschap sal werden betaalt aan Willem Dageraad en bij voor.. 
 aflijden aan sijn Vrouw Maria de Kaa, een summa van 
 vijftig guldens eens; willende en begerende dat dese haare 
 dispositie sal effect sorteren als testament, legaat, codicil, 
 gifte der levendige, of andere maniere in regten bestaan.. 
 baar. 
 T’ oirkonde der waarheijt is dese bij ons ondergeschreven gete.. 
 kent en gesegult.  Actum Harderwijk den 30. Meij 1762. was ne.. 
 vens twee cachetten, een in swart en een in rood lak, gete.. 
 kent  R.C.W. de Wolff. H.C. van de Graaff. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen compareerden loofden 
 en wierden Burgen, als voorvanks regt is, Hendrik van Raalte 
 en Aart Mulder voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
 Arnd van Asselt; des beloofde Albert van Asselt, als Erf.. 
 genaam van sijn gem. Soon, dese sijne Burgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is, onder wedersijds verband en submis.. 
 sie als naa regten.   Actum den 9. Junij 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Albert van Asselt 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maaken kragt deses Mr. 
 H.J. Ardesch, ten eijnde om alle des Comparants saaken, 
 ’t zij wegens de erfnisse en nalatenschap van sijn Soon 
 Arnd van Asselt als andersints, soo in als buijten regten, 
 tam active quam passive, voor alle Heeren Rigteren en 
 Gerigten, waarteneemen, alle ingangen regtens te gebruij.. 
 ken, termijnen te respicieren, sententien te aanhooren 
 en de voordelige ter executie te leggen, penningen te ont.. 
 fangen en daar voor te quiteren, ook des noods te caveren, 
 accorderen, transigeren en voorts des Comparants persoon in alle 
 sijne hebbende of toekomende saaken te representeren 
 en sijn plaats te vertreden, en in alles te doen ’t geen de 
 noodruft der saaken vereijsche en de Comparant, selfs 
   præ 
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 præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, ofschoon 
 tot het een of andere een nadere of ampeler volmagt gere.. 
 quireert wierde, ’t welck den Comparant gehouden wil hebben 
 alsof in dese geinsereert waare, met magt van een of meer 
 in des plaats te mogen substitueren, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure 
 solitis ac necessariis, onder verband en submissie als naa regten. 
 Actum den 4. Junij 1762. 
 
 
 Voor De Wolff en De Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvanks regt is, Otto Driesen van Ark en Willem 
 Tijmonsen voor het erf en sterfhuijs van wijlen Timon Willemsen; 
 des beloofde Jannetje van Ark, Weduwe van gemelte 
 Tijmon Willemsen en legitime Voogdesse van haar onmun.. 
 dige Kind als erfgenaam van desselfs Vader voorsr., dese haare 
 Burgen ten allen tijde te guaranderen en vrijen als regt is, 
 onder wedersijdes verband en submisie als naa regten.   Actum den 
 16 Junij 1762. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Mr. H.J. Ardesch, als Volmagtiger van Evert Albertsen van Nun.. 
 speet en Jannetje Cornelis Echteldn., ingevolge acte van volmagt 
 voor de Magistraat deser Stad d. 18. Aug. 1760 gepasseert en bij 
 ons gelesen zijnde, hiertoe van waarde erkent, en verklaarde 
 naamens sijne voorn. Principalen op d. 30. Sept. 1760 in het open.. 
 baar in in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Mar.. 
 ten Vermeer en Margaretha Hoefnagel Eheldn. en haare Erven 
 een schuur in de Schoemakersstraat naast de Koperen 
 staande met een plaatse daar agter, soo verre als het van de 
 regenbak en het huijs van Verkoperen ter andere sijde 
 tot regt op het huijs van de Kooperen is afgescheijden, 
 doende in ordinaris verponding 3-3-12, en sulks voor een summa 
 van twee hondert ses gulden, alsmede nog het huijs en plaats 
 naast gem. schuur ter eenre en het huijs van de Weduwe 
 van Jacob Mommen ter andere sijde, nevens een gedeelte van 
 den hof daar bij, schietende van de regenbak langs den hof 
 van de Coperen tot aan den Hof van Cornelis Andriesen van 
 der Veen, voor eene summa van vijf hondert en vier en dertig 
 gulden, doende in ordinaris verponding 2-8-`4 en dus beijde 
 parcelen voor eene summa van seven hondert en veertig Car. gul.. 
 dens, waar van de Kooperen een capitale summa ad ses hondert 
 Car. guldens onder andere in dese parcelen, meede gevestigt ten 
 behoeve van de Heer Secretaris Abraham van de Graaff 
 op interesse, sullen houden en de overige een hondert en 
 veertig gulden betaalt en in dier voegen den Comparant p.q. be.. 
 kent voldaan te zijn. 
 Voorst bekende deselve Comparant in voorsr. qualiteijt nog op d. 17. 
 Febr. 1761 in het openbaar in een vast en stedigen erfkoop 
   te 



490 
 

 
ORAH-153  1762 fol.246vso 
 
 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Harmannus Lunterbos en sijne 
 Erven een huijs en erve in de Vullerstraat deser Stad 
 naast het huijs van Gerret ter Beek ter eenre en 
 het huijs van de Wed. Evert Aaltsen ter andere sijde 
 soo als voormaals van Hartger Petersen heengekomen  
 is, ende sulks voor een summa van vijf en negentig 
 gulden, daar van de Comparant p.q. bekende voldaan 
 te zijn, doende in ordinar. verponding 2-2-8. 
 Aan Jacob Claver en Hendrikje Mulgers Eheln. ende 
 haare Erven een hof en schuur aan de Houtcamp 
 naast den Hof van den Ontfanger D. Wicherts ter 
 eenre en Paul Benin Duverge ter andere sijde, 
 doende in ordin. verponding 1-8-8, ende sulks voor eene 
 summa van drie hondert Car. guldens, daar van den 
 Compart. q.p. bekende voldaan te zijn. 
 Alles met belofte van dese voorsr. parcelen des Comparts. 
 Principalen, wegens haar Ouders Albert van Nunspeet en 
 Aartje Aarts Zalr. nalatenschap bij magescheijt van 
 d. 9. Oct. 1760 toegedeelt, ten allen tijde te sullen wagten 
 en wharen commervrij en alle voorpligt, de verponding 
 over ordin. 1759 en het heerstedegeld tot ult. Junij 1760 
 beijde incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie van sijns Principalen personen en 
 goederen als na regten.   Actum d. 19. Junij 1762. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Bernhardus Evertsen en Aartjen Mooren Echteldn., welke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks te transporteren aan Teunis Rabbat 
 en Anna Catharina Barners Echteld. den opstal van een 
 halve boog, staande agter de muur, schuijns over de 
 stadsbeek, tussen de schuur van den Heer Burgermr. 
 Van Holthe en de boog van de Kooperen, gevende jaar.. 
 lijks aan den Roeijdrageren drie stuijvers voor booggeld, voor een 
 summa van twintig gulden, daar van Comparanten beken.. 
 den voldaan en betaalt te weesen, des beloofden sij voors. 
 opstal te wagten en wharen als erfkoop regt is, onder ver.. 
 band en submissie als naa regten.   Actum d. 25. Junij 1762. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Reijer Jansen en Jan Jacobsen 
 voor het erf en sterfhuijs van Aart Cornelissen en Goudje 
 Hendriks in leven Echteld.; des beloofden Reijer Hendriks 
 en Nuij Evertsen, bij de Magistraat aangesteld tot Voogden 
 over de minderjarige Kinderen van voorsr. Echteldn., gemelte 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband als 
 na regten.   Actum Harderwijk d. 26. Junij 1762. 
 
 
 Voor Van Holte en Pannekoek Schepenen compareerde 
 Reijer Evertsen, dewelke in dese verklaarde in optima  
   for 
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 forma juris te constitueren en magtig te maaken, 
 doende sulks kragt deses, Dr. J. Cz. Huijsman, om uijt naam 
 van den Comparant waartenemen soodane saaken en 
 affaires, als hij hier ter Steede te doen heeft of naamaals 
 krijgen mogte, specialiter tegens Albert van Asselt, om wegens 
 sijn geentameerde procedure, daarin alle nodige regtstermij.. 
 nen te observeren, de saak ten eijnde toe te prosequeren 
 en alles daar in verder te doen en te laeten geschieden, als 
 of den Comparant selfs præsent zijnde, soude kunnen of 
 mogen doen, idque cum potestate substituendi et sub 
 clausulis ratihabendi et indemnisandi cæterisque de 
 jure solitis et necessariis, ook meede om soodaene erfnis 
 t’ aanvaarden, dewelcke op den Comparant is koomen te ver.. 
 vallen, daar van penningen t’ ontfangen, quitantie te passeren, 
 accorderen, en daar in ook alles te doen dat van den Compart. 
 selfs soude kunnen gedaan werden, mits de Geconstitueerde 
 aan den Comparant tot behoorlijk bewijs, rekening en reli.. 
 qua verpligt blijve.  Actum den 5 Julij 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Hendrina 
 Everts twee en dertig jaaren, siek te bed leggende, dog 
 haar verstand volkomen magtig, vernomen hebbende, dat 
 wijlen haar Vader Evert Evertsen met haar nog in leven 
 zijnde Moeder Jannetje Dirks saam hadden opgerigt huijw.. 
 lijksvoorwaarden en daarbij bedongen was retour van goederen. 
 Dat sij uijt overdenking dat haar stervensuijr somtijds 
 nabij mogte weesen, geresolveert heeft in deser voegen 
 over haar goederen te disponeren. Dat sij vooraf annuleert 
 alle haare voorige dispositien, willende en begerende 
 dat voorsr. retour omtrent haar natelaten goederen geen 
 plaats sal hebben, daar over disponerende in volgende 
 maniere. 
 Dat haar twee halve Broeders Arien en Dirk Harshoorn 
 in vollen eijgendom naa haar dood sullen hebben te saam.. 
 men haar ongerede goederen, te weeten een math hooj.. 
 land, kennelijk gelegen op de Cromme Mehen, thans 
 gebruijkt werdende bij Berend Rende Hospes in de herberg 
 Oostindien en een halven hof, gelegen buijten de 
 Groote poort naast de hof van Evert Wesenhagen, daar  
 van de wederhelft haar Stijfvader en Moeder toebehoort, 
 mits dat haar Stijfvader Hendrik Harshoorn en Moeder 
 Jannetje Dirks de vrugten haar leven lang daar van 
 sullen mogen genieten of daar meede handelen naa 
 welgevallen, daar voor sij het regt van collaterael 
 en jaarlijkse verponding sullen betalen. 
 Vervolgens bemaakt sij aan haar voorsr. Moeder 
 Jannetje Dirks haar klederen, kleijnodien, sijlver 
   en 
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 en goud, en generalijk alles tot haar lijf gehorende, 
 niets daar van uijtgesondert, buijten bespiering  
 van ijmand. 
 Dat de hondert gulden, of een obligatie van dien, 
 soo deselve mogte beleijt weesen en op de Wes.. 
 kamer berustende, sullen gedestineert weesen 
 voor der Compatante begrafenis en in val daar 
 ijts mogte overschieten, sal hetselve zijn ten 
 behoeve van haar meergemelte Moeder en bij 
 voorafsterven aan haar voorsr. Stijfvader legate.. 
 rende. Begerende dat dese als haar laatste en 
 uijterste wille bij forme van testament, le.. 
 gaat, codicil of andere betere naa haar dood 
 stiptelijk mag werden aftervolgt. 
 T’  oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult 
 binnen Harderwijk den 14 Julij 1762. was nevens 
 twee cachetten in rood lak getekent  Jan Apel.. 
 dorn.  D. Boonen. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen 
 compareerden de E. Hubertus Erdegring en Christina 
 Hamerstrand Ehelieden, benevens Catharina ter 
 Meulen, Wede. Jacob Hamerstrand, de Vrouwen geas.. 
 sisteert met B, Wilberts, de eersten als univer.. 
 sele Erfgenamen en de laatstgenoemde Compa.. 
 rante voor haar legitime portie in de nalaten.. 
 schap en versterf van hunnen Broeder en Soon de 
 Heer Harmannus Hamerstrand, als Boekhouder op 
 het eijland Onrust d. 10. Junij 1758 overleden, vermogens 
 testamentaire dispositie voor den Notaris Isak Vroom.. 
 bronk en sekere Getuijgen d. 25. Decb. 1752 binnen 
 Rotterdam gepasseert, welcke Comparanten verklaarden 
 naa voorgaande annulatie van alle bevorens door 
 hun gemaakte procuratien of andere instrumenten,  
 als nu bij desen de novo te constitueren en magtig 
 te maken kragt deses den Heere Andries Jan Zal.. 
 lè, Notaris publijq bij den Ed. Hove van Holland 
 en de Ed.Hooge Regeringe van Nederlandsch Indien 
 geadmitteert, binnen de Stad Batavia residerede, 
 om namens de Comparanten haar E. personen ge.. 
 neralijk te Batavia en al omme daar het no.. 
 dig soude mogen weesen, te representeren en uijt  
 dien hoofde all haar Ed. Saaken en affaires 
 met dies ap en dependentie te verrigten en uijt te 
 voeren, alle uijtstaande schulden erfnissen en besterf.. 
   nissen 
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 nissen in te vorderen en onder behoorlijke quitantien te 
 ontfangen, speciael ’t zij in der minne ’t zij gerigtelijk te 
 ageren tegens de Heeren Lambertus Camus onder Coopman 
 en Martinus Johannes Bosman,Boekhouder te Batavia, 
 als generale en codicillaire Gevolmagtigdens te samen 
 of ijder in ’t bijsonder ende een voor allen in den boedel en 
 nalatenschap van gemelte Hermannus Hamerstrand, 
 Boekhouder op het eijland Onrust, blijkens procuratie 
 voor den Notaris Wiggert Wargaren en Getuijgen op Ba.. 
 tavia d. 21. Meij 1757 gepasseert en aan ons vertoont, 
 ofte bij derselver gedagte Executeurens, versterf ofte afwee.. 
 sen tegens derselver wettige Erven, ordre ofte Gevolmagtig.. 
 dens, speciael den Heere ----------------- Hasebroek onder 
 Coopman op Batavia cum suis, als Gevolmagtigdens van 
 den Heere Martinus Johannes Bosman bij desselfs 
 vertrek van Batavia naa Souratte geconstitueeert, 
 ofte wie ook verders de directie en administratie dies 
 boedels nader mogte zijn gedemandeert, omme van de.. 
 selve omni meliori modo verandwoording dien aangaande 
 t’ erlangen, betalinge der provenuen desselfs t’ ontfangen, 
 alle chartres en wat tot dien boedel verders specteren mogte 
 intevorderen, daar voor te quiteren en soo onder sijn Ed. te 
 slaan alle soodane goederen, effecten, penningen en char.. 
 tres, als aan de Constituanten in hunne qualiteijten toe.. 
 behooren, ofte aan hem Geconstitueerde soo van wegens 
 de Constituanten als ijmand anders, uijt dese of andere plaat.. 
 sen gesonden of overgemaakt souden mogen zijn, of ver.. 
 ders gesonden of overgemaakt soude mogen worden, ende 
 daar meede te doen ende te handelen ten meesten nutte 
 en profijte van de Constituanten; dit alles in der minne 
 is het doenlijk, of so niet, de onwillige wederstrevige 
 quaade betaalders of parthij voegende persoonen door 
 middelen van regten tot betaling en satisfactie te con.. 
 stringeren, en voorts alle regtssaaken die de Comparanten 
 in opsigte van voorsr. versterf aldaar of elders hebben 
 mogten of nog soude mogen krijgen, contra quosuimque, 
 soo pro als contra, waarteneemen, alle soo substantiele 
 als accidentele termijnen van regten t’ observeren en tot 
 sententien te besolliciteren, de voordelige naa haar 
 forme en inhoude ter executie te stellen ofte doen stel.. 
 len en van de nadelige te provoceren, appelleren of 
 reformeren, mitsgaders, des geraden vindende, te mogen 
 accorderen, compromitteren en transigeren en dus 
 in allen gevalle te doen en te handelen gelijk de 
 Constituanten, selfs præsent zijnde, souden kunnen 
   of 
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 of mogen doen, al waar het ook dat daartoe een 
 nader of speciaelder last dan dese vereijscht wierde, 
 welcke de Constituanten alhier hielden voor geinsereert, 
 in omnibus ad lites velad negotia, cum potestate sub.. 
 stituendi, vel assumendi, et sub clausulis ratiha.. 
 bendi ac indemnisandi cæterisque de jure solitis et neces.. 
 sariis, onder verband als naa regten.   Actum in Harder.. 
 wijk d. 19. Julij 1762. 
 
 
 Voor Boonen en De Wolff Schepenen compareerde den 
 Heer Nicolaas Martinus Kleijn, gesond van verstand 
 en lighaam, met ons gaande en staande, dewelcke 
 verklaarde in overweging te hebben genomen dat 
 sig binennkort wederom in’s Lands dienst ter Zee 
 staat te begeven en alsoo aan veele gevaren geexpo.. 
 neert te zijn, en speciael mede geconsidereert de 
 sekerheijt des doods dog onsekere uijre van dien, 
 niet gaarn uijt dese werelt willende scheijden sonder 
 alvorens over sijn tijdelijke goederen, hem van God geschon.. 
 ken en die hij stervende sal mogen nalaeten te heb.. 
 ben gedisponeert, en om daartoe dan te treden, ver.. 
 klaarde den Comparant, vooraf sijne Ziele aan God 
 Almagtig aanbevelende, sonder eenige inductie of 
 persuatie van ijmand en consideratie van menigvuldige 
 diensten en beleeftheden aan hem bewesen, te legate.. 
 ren en bemaken euwiglijk en erflijk aan sijn Oom 
 den Heer en Mr. Georgius Reisiger en desselfs Ehevrouwe 
 Johanna Juliana de Vries, en naa derselver overlijden, 
 of ook in cas van vooroverlijden, derselver descendenten 
 uijt dat huijwlijk gesprooten en alsdan in leven zijnde, 
 des Comparanten geregte erfportie en aandeel in de 
 plantage Vriesenburg genaamt, leggende in de Colonie 
 van Surinamen aan de linkerhand in het opvaren  
 van Pzrica, beginnende met de boven scheijtlinie 
 van de kerke grond tot aan de benedenlijn van de 
 Erfgenamen van J.P. Pheffer, soo uijt sijn Ouders boe.. 
 del op hem verstorven en bij sijn overlijden bevonden 
 sal werden, ende sulks vreij en onbeswaart van eeni.. 
 ge schulden en lasten, hoe ook genaamt en van wat 
 aart deselve ook zijn moge, uijtgesondert en met 
 dese expresse last en conditie, dat jaarlijks en  
 alle jaar aan Mejuffrouw Regina Reisiger en Me.. 
 juffer Catharina Sophia Baké, Dogter van wijlen 
 den Predikant Johannes Baké, bij voorgemelte 
 Vrouwe Johanna Juliana de Vries in vorige egt 
 verwekt, ijder voor haar hoofd en haar leven lang 
   sal 
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 sal uijtgekeert moeten werden een summa van twee 
 hondert Caroli guldens, soodat met een ijders dood de respec.. 
 tive uijtkering gemortificeert zijn en ophouden sullen; 
 voorts verklaarde den Heer Comparant in sijne verdere 
 nalatenschap te nomineren en institueren tot sijne 
 eenige en universele Erfgenaam zijn eenige Suster 
  thans nog in leven, Dogter van haar beijder 
 Ouders den Heer Predikant Kleijn en Elisabeth de Lies, 
 ten effecte om alle sijne natelatene goederen (:  
 uijtgesondert hetgeen hier voorn is gelegateert :) 
 te hebben, besitten en behouden, euwiglijk en erflijk 
 en om daar meede haar schoonste te doen naa welge.. 
 vallen sonder bespiering van ijmand; begerende den 
 Comparant dat dese sijne dispositie en uijterste wille, 
 overall waar ter plaatse sulks soude mogen weesen, 
 sal gelden en effect sorteren als testament, legaat, codi.. 
 cil, gifte ter saake des doods, ofte soo en als het best 
 na regten sal kunnen en mogen bestaan, ofschoon 
 al eenige formaliteijten van regten geomitteert 
 waaren. 
 In waarheijts oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent 
 en besegelt binnen Harderwijk den 16. Julij 17e. twee en sestig. 
 was nevens twee cachetten in roden lak gedrukt getekent 
 D. Boonen. R.C.W. de Wolff. 
 
 
 Voor Apeldorn en W.J. van Westervelt Schepenen compareerde 
 Vrouwe Geertje Oosterbaan, Weduwe van Burgermr. J.J. Gelt.. 
 saijer, en verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans.. 
 porteren aan den Præceptor Bernhard Wilberts en Johanna 
 Geertruij ab Hoogland Ehelied. ende hare Erven een schuur 
 en afdak met de plaatse daar bij en aangehorende, staande 
 in de Pesthuijsstraat binnen dese Stad, soo en als bij Loge 
 Stevens en Jan Dirksen in pagt werden gebruijkt, met alle 
 desselfs regt en geregtigheijt, lusten, lasten en servituijten 
 en wat verder dese parcelen aankleven mogte, en sulks voor 
 eene summa van vier hondert Carol. guldens ad 20. st. het stuk, 
 daar van de Comparante bekende voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. parcelen op een ordinar. verponding van 4-17-4 
 behalven de stadtstuijvers te wagten en wharen kommer.. 
 vrij en alle voorpligt, de verponding over ordinar. 1760 incluijs 
 tegen het genot van het jaar huur, op 1º. Meij 1762 ver.. 
 schijnende, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder ver.. 
 band en submissie als naa regten.   Actum den 5. Meij 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen  
 compareerde Mr. Abraham van de Graaff, Volmagtiger van 
 den Hoogwelgeboren Gestrengen Heere Harmen Willem 
 Jan Baron van Lijnde en de Hoogwelgeboren Vrouwe Jacoba 
   Lou 
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 Louisa Baronesse van Eck Ehelieden, Heere en Vrouw 
 van Oldenaller, vermogens volmagt voor den Scholtis 
 van Putten Geurt van Dieren en Gerigtdluijden op 
 d. 21 Julij 1762 gepasseert, ons vertoont en naa genoegen 
 gebleken den inhout deser te behelsen, welcke in 
 sijn vooraangetogen qualiteijt bekende in een vast 
 en stedigen erfkoop op d. 15. Maart 1762 verkoft te 
 zijn en kragt deses te cederen en transporteren aan en 
 ten erflijken behoeve van Loge Reijers en Jannetje 
 de Vries Echteldn. en haar Erven een camp Saijland 
 met sijn houtgewas, groot ongeveer vier mudde gesaij, 
 genaamt de Kromme Camp, gelegen eijndens de Sandsteeg 
 schietende langens de Soldersteeg, ten Westen geland 
 aan een camp van de Kinderen van de Heer Erkelens 
 en ten Oosten den camp van de Wed. Gerret Poel, 
 Pagter Gerret Priester, doende in ordinar. verponding 
 behalven de stadstijver 5-6-2, zijnde thiendvrij, 
 als ook een camp saeijland met sijn holtgewas 
 genaamt de Scheurcamp, groot ongeveer thien 
 schepel gesaeij, gelegen t’eijndens de Sandsteeg, ge.. 
 landet ten Westen aan de camp van de Kinderen van 
 Elbert Hendriksen, ten Oosten wijlen den Heer Oud 
 Burgermr. A. van Westervelt, Pagter Evert Elbertsen, 
 doende in ordinar. jaarlijkse verponding behalven 
 de stadstuijvers 3-3-10, mede thiendvrij en met 
 geen andere lasten beswaart, beijde t’saam voor een 
 summa van twee duijsent vier hondert vijf en seven.. 
 tig gulden vrijgeld, boven en behalven een anker 
 Rhijnsche wijn, daarvan Comparant naamens sijn 
 Hoogwelgeb. Principalen bekende voldaan en be.. 
 taalt te weesen, des beloofde voorsr. twee campen 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de ordinaris verponding 1760 incluijs, aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband van Comparants Hooge 
 Principalen personen en goederen, ten bedwang en sub,, 
 missie als naa regten, sullende de verponding over 1761 
 zijn tot Koperen lasten, waartegens sij het lopende 
 pagtjaar sullen profineren.   Actum Harderwijk d. 27 Julij 
 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jan Harm.. 
 sen en Maritjen Jans Echtelied., welcke verklaarden voor sig 
 en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben ver.. 
 koft en over sulks te cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van Thijs Jansen en Gerretje Fransen 
 Echteldn., een huijsje met sijn ap en dependentie, staande 
 in de groote Haverstraat tussen de huijsen van 
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 Bart Gerretsen en Gerret Jansen, soo als bij Brand Lubbert.. 
 sen thans in huur bewoond werd, doende in ordinaris verponding  
 behalven de stadstuijver 1-18-, voor hondert twee en vijftig 
 Caroli guldens, daar van bekenden voldaan en betaalt te wesen; 
 des beloofden Comparanten voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 1761 en heer.. 
 stedegelt 1762 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder ver.. 
 band en submissie van haar personen en goederen als na regten. 
 Actum d. 29 Julij 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan compareerden Thijs Jansen en Ger.. 
 retje Fransen Echteld., welke bekenden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Michel 
 Evertsen en Hendrina Jans Echteld., een hof buijten dese Stad, 
 in sijn bepaling gelegen op de hoek van de Nijptang naast 
 de hof van Marten Vermeer, schietende van agteren tegen 
 de hof van de Erfgenamen van den Oversten Erkelens, met 
 sijn thuijn huijsje, soo als bij Comparanten selve gebruijkt 
 werd, doende in ordinaris verponding behalven de stads stuijver 
 2-17-8, voor de summa van twee hondert en vijftig Caroli 
 guldens vrijgeld, daar van bekende voldaan en betaalt te 
 weesen; des beloofden Comparanten voorsr. Hof te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 over 1761 incluijs, aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten, waartegens Comparanten den 
 Hof sullen gebruijken tot St. Petri in Februari 1763.  Actum 
 d. 2. Aug. 1762. 
 
 
geprothocol. ten Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden Nico.. 
nieuw prothoc. laas Wesenhagen en Geertruijd Croonenburg Echtel. en bekenden 
Rubr. Markt fº. opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan onsen mede Raads.. 
284 vrind den Heer en Mr. Francois Oosterbaan een summa van 
 twee hondert Caroli guldens van 30 st. het stuk, waar van 
 Comparanten belooven en aannemen om jaarlijks op ijder 
 verschijndag, waar van de eerste sal zijn heden over een jaar, 
 te sullen betalen vier diergelijke guldens van ijder hondert 
 en daar in te contiueren tot de finale aflosse toe, die 
 jaarlijks sal kunnen en mogen geschieden, wanneer aan de 
 eene of andere sijde de denunciatie een halvjaar voor den 
 verschijndag sal zijn gedaan, wanneer wij ons obligeren om als.. 
 dan de gehele hoofdsumma in goeden groven silveren gelde 
 kost en schadeloos te restitueren. Tot nakoming van 
 all ’t gunt voorsr. verbinden Comparanten haar huijs aan 
 de Coornmarkt tusschen het huijs van Dr. Erkelens ter 
 eenre en Gerret Roest ter andere sijde gelegen, en tot een verdere 
 whaarschap haare personen en goederen, onder verband en 
 submissie als naa regten.   Actum Harderwijk den 
 12 Augus. 1762. 
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 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvank regt is, Huijbert Gerretsen 
 en Thijs Jansen voor het erfhuijs van wijlen Reijer Hendriksen 
 en Cornelisje Hendriks, des beloofden Neu Evertsen en 
 Gerret Willemsen, als Voogden over de onmundige Kinderen 
 van Aart Cornelissen en Goutje Hendriks, en sig meede 
 sterk makende voor Jannetje Hendriks, als Erfgena.. 
 men ab intestato, voorsr, Burgen te sullen vrijen 
 en wharen.  Actum Harderwijk den 12 Augus. 1762. 
 
 
 Voor De Meester en Van de Graaff Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvank regt is, Albert Wulf.. 
 sen en Reijer Willemsen voor het erfhuijs van wijlen 
 Hendrina Everts, des beloofden Hendrik Harshoorn 
 en Jannetje Dirks Ehelieden, sig meede sterk maken.. 
 de voor Arien en Dirk Harshoorn, als Erfgenamen 
 ex testamento, voors. Burgen te sullen vrijen en 
 wharen.   Actum Harderwijk den 16. Augus. 1762. 
 
 (Oosterbaan en) 
 Voor \/  Van de Graaff Schepenen compareerden Johannes 
 Mouw en Jenneken Hendriks Echteldn. en bekenden 
 wegens opgenomen en ter leen ontfangen penñ. voor 
 sig en haar Erfgenamen opregt en deugdelijk schuldig te 
 weesen aan en ten erflijken behoeve van onse meede 
 Raadsvrind Mr. Dirk Boonen en Vrouwe Eva Susanna 
 Lijnslager Echteld. en haar Erven, de summa van twee 
 hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk, waar voor 
 sij Comparanten beloofden jaarlijks te sullen betalen 
 vier gelijke guldens aan rente en daar meede te conti.. 
 nueren tot de effective aflosse toe, die jaarlijks 
 op de verschijndag, heden over een jaar d’ eerste, sal kun.. 
 nen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaar be.. 
 vorens aan d’ een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht 
 zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten stelden Comparanten tot een speciael onderpand 
 haarlieder hondert boomen in de Elspeter bosch, 
 stellende tot een verdere whaarschap haar personen 
 en goederen, ten bedwang en submissie als naa regten, 
 renuncierende van alle contrarierende exceptien, 
 in specie van ongetelden gelde.   Actum Harderwijk 
 den 20. Aug. 1762. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen 
 compareerde de Heer en Mr. Jan Apeldorn, Burger.. 
 meester deser Stad, dewelke bekende in optima 
 et amplissima forma juris te constitueren en magtig 
 te maken de Heer Hermanus Stoopendal, Solliciteur 
 tot Amsterdam, om sijn saaken tegen Jacob Verhagen, 
 Coopman in brandhout, meede tot Amsterdam woon.. 
 agtig, waarteneemen en te verrigten, hem tot 
 betaling van het slot van rekening te summeren en  
   bij 
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 bij verwijgering te citeren, aanspraak tegens hem te nee.. 
 men, penningen te ontfangen, te quiteren, en daarin verder 
 alles te doen hetgeen de natuur en voorvallen der 
 saake soude mogen koomen te vereijschen, schoon tot 
 het een of andere een nader of speciaelder volmagt vereijscht 
 wierd, die hij hierin begrepen hield, met de magt van 
 substitutie, ratihabitie, indemnisatie als regtens.   Actum 
 Harderwijk den 26 August. 1762. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvankregt is, Hendrik Harshoorn 
 en Otto Harmsen voor het erfhuijs van Jannetje Dirks; 
 des beloofden Jan Stoothuijs en Frederik Holthuijsen 
 in huijwlijk hebbende Sijbertje Gerrets voorsr. Burgen te 
 sullen vrijen en wharen.  Actum Harderwijk den 29. Augus. 
 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde J.A. 
 Schimmelpennink, Verbi Divini Minister alhier, dewelcke, 
 in qualiteijt als Curator over de persoon en goederen van 
 Johan Hendrik Rocket Senior, in optima forma juris consti.. 
 tueerde en magtigde sijn meede Curator Johan Hendrik 
 Rocket Junior, om mede naamens den Comparant te ont.. 
 fangen een summa van twaalf hondert gulden capitaal 
 en verschenen interesse , door den Heer Marselis Straatman 
 en Vrouwe Maria Hasebroek Echteldn. en Juffer Johanna 
 Hasebroek den 4e. Januari 1760 genegotieert en opgenomen van 
 den Heer Johan Hendrik Rocket Senior, Weduwenaar van 
 wijlen Mejuffrouw Margaretha Schimmelpennink, die 
 obligatie en vestenisbrief niet alleen te quiteren, maar 
 daarenboven ook ter prothocolle des Scholtamps Zut.. 
 phen te doen roijeren het beswaar op het erf en goed 
 Reijd-Smeenks Hofstede, tot derselver securiteijt geleijt; 
 sullende den Comparant verder alles approberen en voor goed 
 keuren ’t geen door sijn meede Curator in dese verrigt en ge.. 
 daan word, schoon tot het een of ander een nader en ampe.. 
 ler requisiet of volmagt tot derselver ontfangst of roye.. 
 ringe nodig was, die hier in meede begrepen hield. 
 Alles met de magt van substitutie, ratihabitie en in.. 
 demnisatie als regt is, mits den Geconstitueerde tot 
 derselver verandwoording verpligt blijvt.   Actum den 7. Sept. 
 1762. 
 
 
 Voor De Meester en Apeldorn Schepenen compareerde Jan Jacobsen, 
 in deser Stad Schependom genoegsaam geerft en gegoedet, welcke 
 verklaarde sig tot Burge te stellen voor soodane schade, mits.. 
 gaders gerigtelijke en ongerigtelijke kosten als Jan Jansen tot 
 taxatie des Gerigts heeft koomen te lijden, ter oorzaak het 
 paard van Roelof Wijgmansen op huijden gevonden en geschut 
 is op de camp van Dr. Huijsman, bij Jan Jansen voorsr. in 
 pagt gebruijkt werdende, daar toe verbindende sijn persoon 
 gerede en ongerede goederen; des beloofde Roelof Wijgmansen 
 denselven ten allen tijde kost en schadeloos te guaranderen 
     on 
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 onder gelijk verband van sijn persoon en goederen, ten be.. 
 dwang en submissie als naa regten.   Actum den 11. Sept. 
 1762. 
 onderstond  den Roeijdrager Gelderman gigt dese acte van 
 burgtogt voor s’ hoofds aan Jan Jansen te hebben geinsi.. 
 nueert en uijt ordre van den Heer President het paard 
 ontslagen.   Actum et relatum d. 11. Sept. 1762. getekent 
 Abr. van de Graaff Secr. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Meester Schepenen 
 compareerde Evert Jansen, welcke bekende in het open.. 
 baar op d. 16. Januar. 1762 in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en over sulks te cederen en in vol.. 
 len eijgendom te transporteren aan Hendrik Bessel.. 
 sen en Johanna Wijgmans Echteld. een huijs en erve, 
 staande binnen dese Stad aan de Moolewal tussen 
 het huijs van de Weduwe van Jacob Jacobsen en 
 de voorsr. wal, doende in ordinar. verponding behalve 
 de stadstuijvers 3-3-12, voor een summa van twee 
 hondert en vijftig gulden ad 20. stuijvs. ’t stuk vrijgeld, 
 daar van de Comparant en Transportant bekende vol.. 
 daan en betaalt te zijn; des beloofde het voorsr. 
 huijs te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding ordinar. 1760 en heerstedegeld 
 1761, aftedoen als erfkoopregt is, alles onder verband 
 van sijn persoon en goederen en met submissie als naa 
 regten.   Actum den 14. Sept. 1762. 
 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerden 
 Jan van Luijk en Grietje Jans Echteld. en bekenden 
 d. 5. April 1762 in een vast en stedigen erfkoop ver.. 
 koft te hebben en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van 
 Hendrik van Essen en Johanna van der Linde Echteldn. 
 een huijs met sijn ap en dependentie, staande binnen 
 dese Stad in de Bruggestraat naast het huijs van 
 de Susters Sluijk ter eenre en de Bongersteeg ter ande.. 
 re sijde, soo als bij Kooperen bewoond werd, doende in 
 ordinar. verponding behalven de stadstuijver 4-5-:, voor 
 een summa van drie hondert Caroli gulden, daar van Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te weesen, belovende over 
 sulks voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de ordinar. verponding 1760 en heerstede.. 
 geld 1761 incluijs, aftedoen als erfkoopregt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum den 14. Sept. 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Jacob 
 Valk en Maria Koppenol Echteld., beijde gesond van 
 lighaam ende verstand, dewelcke verklaarden uijt onder.. 
 linge liefde en toegenegentheijt met vrijen wille 
 malkanderen en den een den anderen reciproce te 
 legateren en vermaken, doende sulks kragt en mits 
   dese 
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 deese, het vrugtgebruijk van alle haare gerede en ongerede 
 goederen, soo hebbende als toekomende, actien en crediten, geene 
 uijtgesondert, om bij de langstlevende van haar beijden derselver 
 leven lang naa tugtsregten, sonder de minste bespiering van 
 ijmand,gebruijkt te werden, en sullen vervolgens naa doode 
 van de langstlevende het goud, sijlver, juwelen, klederen, 
 linnen, wollen etc., en alles wat tot des overledens Vrouws 
 lijve heeft behoort, niets uijtgesondert, sal vooraf moeten 
 werden uijtgekeert aan Vrouws sijde, sonder de minste be.. 
 spiering. 
 Verder sullen de wedersijdsche overige goederen gaan erven 
 en keeren aan wedersijdsche Vrienden naa de ordre van 
 successie, begerende sij Comparanten dat dese haar uiterste 
 wil en begeerte in de beste en bestendigste forme regtens 
 moge bestaan en agtervolgt werden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harder.. 
 wijk op den 16. Septemb. 1762.  was nevens twee cachetten 
 in rooden lak getekent  Jan Apeldorn.  D. Boonen. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen heeft Maria Margaretha 
 Augeard, Huijsvrouw van Johan van Baalen, Protector van de vierde 
 classe van het Veluwsche Gijmnasium binnen dese Stad, aan de koors 
 laborerende, dog haar verstand en memorie ten vollen magtig, ons 
 te kennen gegeven, dat sij onvermindert de huijwlijkse voorwaarden 
 met haar voorsr. Eheman, den 5. Maart 4755 binnen dese Stad voor Dedings.. 
 lieden opgerigt, om redenen te raade is geworden te annulleren 
 en casseren en te niet te doen soodane testamentaire dispositie, 
 als zij op den 30. Meij 1757 ten behoeve van haar twee Nigten Elisabeth 
 Boïs en Anna Frisenrode voor Heeren Schepenen deser Stad gefor.. 
 meert heeft, sulks doende kragt deses. Vervolgens heeft sij haar 
 daar bij bemaakte klederen, kleijnodien, sijlver en goud tot haar 
 lijf gehorende, niets uijtgesondert, sonder inductie of persuatie van 
 ijmand, uijt suijvere toegenegentheijt, opnieuw gemaakt en gele.. 
 gateert alleen aan haar Nigt de Weduwe Riboulleau gebo.. 
 ren Cordes, welcke deselve tersond naa haar dood vrij en onbekom.. 
 mert sullen moeten werden overhandigt, willende en begerende 
 dat dese als haar laatste en uijtterste wil in de beste forme 
 van regten naa haar dood mag bestaan en werden agtervolgt. 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harder.. 
 wijk den 20. Septemb. 1762.  was nevens twee cachetten in rooden 
 lak getekent  Jan Apeldorn.  Francois Oosterbaan. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerde Andries 
 Rijkessen Apeldorn en verklaarde in amplissima et optima juris 
 forma te constitueren en magtig te maaken kragt deses den 
 Advocaat Hendrik Johan Ardesch, ten eijnde om alle des Comparants 
 saaken, soo hebbende als toekomende, tam active quam passive, 
 soo in als buijten regten en voor alle Rigteren en Gerigten, idque 
 contra quosuimque waarteneemen, alle ingangen regtens te 
 gebruijken, termijnen te respicieren, sententien te aanhooren, 
 de voordelige ter executie te leggen en van de nadelige soo 
 nodig te appelleren, ook des noods te caveren, accorderen, transi.. 
 geren, penningen te ontfangen en te quiteren en vorders in ‘t  
 generaal alles te doen en te laeten geschieden ’t geen den 
 Comparant, selfs present zijnde, soude kunnen, mogen of moeten 
   doen 
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 doen, ofschoon tot het een of andere een nadere volmagt ge.. 
 requireert wierde, als willende hetselve houden alsof als.. 
 dan in deese geinsereert waare, mits den Geconstitueerde 
 van alles sal doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, 
 alles onder belofte van ratihabitie en indemniteijt en 
 met magt van substitutie, cæterisque sub clausulis de 
 jure solitis ac necessariis.   Actum den 25. Sept. 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Lucas Grol en Jan Grol ende verklaarden in de bestendig.. 
 ste forme van regten te constitueren en volmagtig te 
 maken, sulks doende kragt deses, Hendrik Lebbing wonende 
 te Doesborgh, sulks om naamens de Comparanten te er.. 
 schijnen voor den Landrost en Gerigte der Graafschap Zutphen 
 en aldaar, vermits de Comparanten voldaan ende betaalt zijn 
 van soodane capitale summa van  seven hondert guldens, 
 als den Geconstitueerde en sijn Huijsvrouw Antonia Jansen, 
 mitsgaders Jan Jansen en Reijnetta van Vugt Eheliedn. 
 van de Comparanten genegotieert en op d. 5. Julij 1759 geves.. 
 tigt hebben in drie vierde parten van de weijde, Zweerts 
 Maetje genaamt, gelegen onder het Rigterampte van Steen.. 
 deren, ten Noorden naast het winkelboom slag en ten Zuijden 
 allernaast het haverslag, van wegens de Comparanten te 
 versoeken en te doen roijement van voorseide capitaal en 
 dat het daar voor gestelde verband van de weijde het Zweers 
 Maatje ten prothocolle moge werden geroijeert, gecasseert 
 en doorgeslagen, wordende de Geconstitueerde gemagtigt 
 omtrent hetgeene voorsr.  te verrigten, hetgeene naa 
 coustume locaal te doen vereijscht werd, alles met magt 
 van substitutie, onder belofte van goedkeuring en alle 
 andere clausulen naa regten noodsakelijk, waarop de 
 Comparanten hebben gestipuleert als regtens.   Actum den 
 30. Septemb. 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jan Stoothuijs 
 Weduwenaar van Jannetje Dirks, en Fredrik Holthuijsen 
 en Sijbertje Gerrets Echteld., welcke bekenden in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren aan en ten erflijken 
 behoeve van Peter van Asselt en Johanna van Dijk 
 Echtelieden een huijs, staande op de hoek van de Groote 
 Marktstraat naast het huijs van Wijnand van Zit.. 
 teren, voor een summa van een hondert en thien 
 Caroli guldens, de kosten van transport en 50 peñ. 
 tot Comparanten lasten, doende in ordinaire verponding 
 2-6-:, en bekenden daar van voldaan en betaalt te 
 weesen; des beloofden voorsr. parceel te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding 1761 en heerstedegeld 1762 incluijs, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als regt is.   Actum den 7. Octob. 1762. 
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 Voor deselve Schepenen compareerden Berend Marius en 
 Clara Abrahams Echtelieden, Leentafelhouders en Winkeliers 
 binnen dese Stad, welcke ons vertoont hebben seker papier, 
 gedateert Nijkerk den 30. April 1762, ondertekent door 
 Mordechai J. Marius en Alida Marius geboren Van 
 Rees, waar bij sij ondergeschreven de Bank van Lening 
 en winkel, onder Berend Marius tot Harderwijk berustende, 
 wederom cedeerden en in vollen eijgendom overgaven aan 
 haar Vader Jacob Marius, omdat sij het contract met 
 haar voorsr. Vader, den 28 November 1760 dienaangaande 
 ingegaan, niet hadden kunnen nakoomen. 
 Dat Comparanten voorsr. overgave houden en erkennen 
 als of deselve gerigtelijk gepasseert waare, geseide Jacob 
 Marius dienvolgens aansien en consideren als volkomen 
 eijgenaar en besitter van de Bank van Lening en winkel 
 cum ap et dependentiis onder haar berustende, belovende 
 deselve te sullen houden en administreren soo en in dier 
 voegen, als sij tot hier toe gedaan en met Mordechaj 
 Jacob Marius op den 28 Novemb. 1760 voor Schepenen  
 deser Stad gecontracteert hebben, sal blijven stand grij.. 
 pen, en gehouden werden als of hetselve, soo veel 
 Comparanten aangaat, in dese geinsereert waare, 
 sullende over de prijs met elkaar nader convenieren; 
 tot exacte nakoming van hetselve verbinden Com.. 
 paranten haar personen en goederen bij verwillekeu.. 
 ring en parate executie, van welkers effect Comparantn. 
 des tijdes naa genoegen geinformeert zijn, met 
 renunciatie van alle exceptien dese contarierende, 
 in specie van ongetelden gelde. Actum Harderwijk den 
 8. Octob. 1762. 
 
 
 Voor J.W. van Westervelt en De Wolff Schepenen als Over.. 
 weesmeesteren compareerde Henricus Bosch, Weduwenaar van wijlen 
 Annetje Verhoef, sig willende verandersaten, verklaart met onder.. 
 benoemde Voogden een staat sijns boedels te hebben opgemaakt 
 en sijn twee Kinderen, met naamen Claas en Gerretjes Bosch, 
 wegens haar voorsr. Moeders versterf afgegoedet als volgt: 
 dat hij tot behoeve van de Kinderen onder sijn bewaring heeft 
 de klederen tot haar Moeders lijf gehorende, nader in het Mom.. 
 berboek fº. 14 gespecificeert. 
 Daarbenevens belovende aan ijder Kind, als hetselve sal meer.. 
 derjarig weesen, te betalen de summa van veertig gulden, 
 blijvende voor het overige den gehelen boedel, met des.. 
 selfs lusten en lasten, raad en onraad, in en uitschulden, 
 tot privative lasten van den Comparant, met belofte om 
 sijn voorsr. Kinderen voor alle hinder en schade, op en 
 aanspraak, kost en schadeloos te willen guaranderen, 
 voorts deselve te sullen alimenteren tot haar mundigheijt 
   toe 
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 toe, haar van het nodige tot een behoorlijke kost.. 
 winning te leeren en laeten leeren, soo als sijn staat en 
 vermogen sal medebrengen. 
 Tot nakoming van hetgeen voorsr. is verbind Comparant sijn 
 persoon, gerede en ongerede goederen, ten bedwang en 
 submissie als naa regten; hier waaren aan, over en 
 meede te vreeden Roelof Jagers en Cornelis Verhoef, 
 bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot 
 Voogden. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent 
 binnen Harderwijk den 7. Octob. 1762. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compa.. 
 reerden Gerret Gerretsen en Stijntje Hendriks Echteld. 
 welcke bekenden voor sig en haar Erfgenamen ver.. 
 koft te hebben en over sulks kragt dese te cederen 
 en transporteren haar huijs, staande in de Groote Ooster.. 
 wijk tussen de huijsen van Zeger Karssen en Schipper 
 Gerrit Hesselsen, soo als Comparanten selve bewoonen,  
 doende in ordinaris verponding 2-3-:, aan en ten erflij.. 
 ken behoeve van Claas Aartsen en Petertje Gerrets 
 Echteld., voor een summa van drie hondert Caroli guldens, 
 waarvan de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
 weesen; des beloofden voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, tot het heerstedegeld ult. 
 Junij 1762 incluijs, aftedoen, soodaenig dat de Koperen 
 de agterstedige verponding tot dato deses moeten suijve.. 
 ren, alles onder verband en sublmissie als naa regten. 
 Actum den 16. Octob. 1762. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor deselve Schepenen compareerden Claas Aartsen en  
prothocol Rubr. Groote Petertje Gerrets Echteldn., welcke bekenden wegens opgeno.. 
Oosterwijk fº. 350 men en ter leen verstrekte penningen opregt en deugde.. 
 lijk schuldig te weesen aan Loge Reijers en Jannetje 
 de Vries Echteld. de summa van drie hondert Caroli guldens 
 om te strekken tot betaling van onderbenoemde huijs, 
 op heden van Gerret Gerretsen en Vrouw gekoft, waar 
 voor Comparanten beloofden jaarlijks op de verschijndag, 
 heden over een jaar d’ eerste, te sullen betalen een rente 
                              (van ijder hondert) 
 van vier gelijke guldens \/  en daar in te continueren tot de af.. 
 losse toe, welcke alle jaar met vijf en twintig gulden sal 
 kunnen werden afgedaan in mindering van voorsr. capitaal. 
 Tot securiteijt van voorsr.

  jaarlijkse voldoening, rente en 
 aantewenden kosten, verbinden Comparanten haar huijs, 
 staande binnen dese Stad in de Groote Oosterwijk tussen 
 de huijsen van Zeger Karssen en Schipper Gerret Hesselsen, 
 stellende tot een verdere whaarschap haar personen en 
 goederen, ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.    
 Actum den 16. Octob.1762. 
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 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerden den 
 Advocaat E.J. Ammon in qualiteijt als Volmagtiger van Anna 
 Magdalena van Dalfsen, Weduwe en geinstitueerde Erfgenaam 
 van Jan van Elfrinkhof, luijd volmagt de dato d. 21. Octob. 1762 voor 
 Burgermeesteren der Stad Amsterdam gepasseert, ons vertoont, bij 
 ons gelesen en van waarde bevonden, voor een derde part, de Heer 
 Johannes van Elfrinkhof, Predikant tot Emello, insgelijks 
 voor een derde part, voorts Harmannus van Elfrinkhof, en 
 gemelte Advocaat Ammon als Volmagtiger van Jan van 
 Elfrinkhof en Cornelia van Hekken Ehelieden, mitsgaders 
 als Volmagtiger van Hendrik van Elfrinkhof en Anna 
 Keller mede Echtelieden, ingevolge bovengenoemde vol.. 
 magt, dese drie laatste ijder voor een twaalfde part Erfge.. 
 naamen van Maria van Elfrinkof, en bekenden voor haar 
 en haar Erven in een vasten en stedigen erfkoop te heb.. 
 ben verkoft en mits dese te cederen en in vollen eijgen.. 
 dom overtegeven aan Dirk Jan Hoekert en Catharina 
 van Elfrinkhof een schepel saajland op de Vaaren 
 onder Hierden in sijn bekende bepaling gelegen, en waar.. 
 van Kooperen selfs voor 1/12 part eijgenaren zijn, en aangestorven 
 door doode van Maria van Elfrinkhof, om hetselve 
 Martini 1762 te aanvaarden, doende in ordinaris verponding 
 buijten de stadstuijvers 11 st. 12 peñ, welcke door Verko.. 
 peren voor haar aandeel over 1761 sal betaalt werden, 
 en is thiendpligtig, en sulks voor de summa van negen 
 en vijftig gulden elf stuijvers en thien penñ., welcke 
 summa voldaan en betaalt is en daarom Verkoperen 
 verklaren daar aan geen eijgendom meer te hebben 
 en te behouden, maar daar van onteijgent en Koper en sijne 
 Erven daar aan weder geeijgent en gegoedet te zijn; belovende 
 dit gecedeerde te sullen wharen en wagten als erfkoop 
 regt op Veluwen is.   Actum den 1. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde den Advocaat E.J. Ammon 
 als Volmagtiger van Anna Magdalena van Dalfsen, Weduwe 
 en geinstitueerde erfgenaam van Jan van Elfrinkhof, 
 luijd volmagt in dato den 21. Octob. 1762 voor Burgermeesteren 
 der Stad Amsterdam gepasseert, ons vertoont, bij ons gelesen 
 en van waarde bevonden, voor een derde part, de Heer Johannes 
 van Elfrinkhof, Predikant tot Ermello, insgelijks voor een 
 derde part, voorts Dirk Jan Hoekert en Catharina van Elfrink.. 
 hof Echteliedn., Harmannus van Elfrinkhof 
 en Cornelia van Hekken Eheliedn. en als Volmagtiger 
 van Hendrik van Elfrinkhof en Anna Keller mede 
 Eheliedn., ingevolge bovengemelte volmagt, dese vier 
 laatsten mede voor een derde deel Erfgenamen van 
   wij 
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 wijlen Maria van Elfrinkhof, en bekenden voor haar 
 en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en mits desen te cederen en in vollen eijgendom over 
 te geven aan Willem Willemsen en Geertje Jacobs Echteliedn. 
 eem halv mudde saaijland onder Hierden op den Duijnen  
 gelegen, om hetselve Martini 1762 te aanvaarden, doende 
 in ordinaris verponding buijten de stadsstuijver 16 stuijvs., 
 welcke door de Transportanten over 1761 sal betaalt 
 werden, en sulks voor een summa van hondert vijf en 
 negentig gulden, welcke summa in ’t geheel voldaan ende 
 betaalt is, en daarom verklaren geen regt of eijgendom 
 aan dat land meer te hebben, maar daar van onteijgent 
 en ontgoedet, en Koper en sijn Erven daar aan weder ten 
 vollen gegoedet en geerft te zijn; belovende daarom dat 
 land te wagten en wharen als erfkoopregt op Veluwen 
 is.   Actum den 1 Novemb. 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Compa.. 
 ranten en bekenden voor haar en haar Erven in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en mits desen 
 te cederen en in vollen eijgendom overtegeven aan Oldert 
 Oldertsen en Vrouw …………………. een huijs, staande 
 in de Kleijne Marktstraat naast het kromhout 
 ter eenre en Evert Wesenhagen ter andere sijde, om het.. 
 selve Meij 1763 te aanvaarden, doende dat huijs in ordi.. 
 naris verponding behalven de stadsstuijver 2-15-4, welke 
 door de Transportanten over 1761, en het heerstedegeld 
 tot ult. Junij 1762, sal gesuijvert en betaalt worden, en  
 sulks voor een summa van hondert een en sestig gulden, 
 welke summa den laatsten met den eersten penning 
 voldaan en betaalt is, en daarom verklaren geen regt 
 of eijgendom aan de getransporteerde goederen meer te 
 hebben, maar daar van onteijgent en onterft en Koper en 
 Erven daar aan weder ten vollen geeijgent en gegoedet 
 te zijn, belovende daarom dit huijs te wagten en wharen 
 als erfkoopregt op Veluwen is.   Actum den 1. Novemb. 1762. 
 
 
1766.3.Januar desen Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
Hof geredimeert door en bekenden voor haar en haar Erven in een vast en stedi.. 
Anna Geertruijd Huijs.. gen erfkoop te hebben verkoft en mits desen te cederen 
man met vier hondert en in vollen eijgendom overtegeven aan Aart Roest en des.. 
en tagtig gulden. selfs Vrouw een hof, tegenover de oude moole naast de  
 hof van Adam van Luijk ter eenre en Dr. J.C. Huijsman 
 ter andere sijde, om deselve den 1. Januar. 1763 te aanvaar.. 
 den, doende in ordinaris verponding buijten de stadsstuijver 
 1-17-10, welcke door de Transportanten over 1761 sal be.. 
 taalt en voldaan worden, zijnde verders geconditiioneert dat de 
 Wed. van A. van Munster sal behouden het regt van losse 
 tot den 16. Decemb. 1766, met de summa van vierhondert 
 en tagtig gulden, zijnde dese hof verkoft voor een summa 
 van drie hondert en negentig gulden, waarvan den 
 eersten met den laatsten penning betaalt is en 
   daar 
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 daarom Transportanten verklaren geen regt of eijgendom aan 
 dit gecedeerde goed meer te hebben ofte behouden, maar daar 
 van onterft, onteijgent en ontgoedet, en Koper en sijn Erven daar 
 aan weder ten vollen geeijgent en gegoedet te zijn, belovende 
 daarom dese hof te wagten en wharen als erfkoopregt op 
 Veluwen is.  Actum den 1. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
 en bekenden voor haar en haar Erven in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en mits dese te cederen en in 
 vollen eijgendom overtegeven aan Marretje Roest een hof, 
 gelegen voor de Groote Poort aan den haven, naast Jannetje 
 Coobus ter eenre en Marten Vermeer ter andere sijde, om 
 deselve Petri 1763 te aanvaarden, doende die hof in ordina.. 
 ris verponding behalve de stadsstuijver 1-1-4, welcke door 
 de Transportanten over 1761 sal gesuijvert en betaalt werden, 
 en sulks voor een summa van hondert ses en negentig gulden, 
 welcke summa den laatsten met den eerste penning 
 voldaan en betaalt is, en daarom verklaren geen regt of eij.. 
 gendom aan de getransporteerde goederen meer te hebben, 
 maar daar van onteijgent en onterft, en Koper en Erven 
 daar aan weder ten volle geeijgent en gegoedet te zijn,  
 belovende daarom dese Hof te wagten en wharen als erf.. 
 koopregt op Veluwen is.   Actum den 1. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten en 
 bekenden voor haar en haar Erven in een vast en stedigen erf.. 
 koop te hebben verkoft en mits dese te cederen en in vollen 
 eijgendom overtegeven aan Albert Anting en Vrouw  ……. 
 Hoenders en haar Erven een huijs, staande in de Hoogstraat op 
 de hoek van de straat die naa de Markt gaat, hebbende 
 ten andere sijde het huijs van Peter Claasen, om hetselve 
 Meij 1763 te aanvaarden, doende dat huijs in ordinaris ver.. 
 ponding behalve de stadsstuijver 1-11-14, welcke door de 
 Transportanten over 1761 en het heerstedegeld tot ult. 
 Junij 1762 sal gesuijvert en betaalt werden, en sulks 
 voor een summa van drie hondert en tagtig guldens, welcke 
 summa den laatste met den eerste penning voldaan en 
 betaalt is, en daarom verklaren geen regt of eijgendom 
 aan de getransporteerde goederen meer te hebben, maar 
 daar van onteijgent en onterft, en Koper en Erven daar 
 aan weder ten volle geeijgent en gegoedet te zijn, belovende 
 daarom dit huijs te wagten en wharen als erfkoopregt 
 op Veluwen is.   Actum den 1. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
 en bekenden voor haar en haar Erven in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en mits dese te cederen en 
 in vollen eijgendom overtegeven aan Thijs Jansen en Vrouw 
 Gerretje Mulders een hof, even voorbij de oude molen 
   plaats 
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 plaats, naast de Heer Erkelens ter eenre en Apel.. 
 dorn ter andere sijde, om deselve Petri 1763 te aan.. 
 vaarden, doende in ordinaris verponding buijten de stad.. 
 stuijvers 14 st. 14 penñ., welck door de Verkoperen over 
 het jaar 1761 sal gesuijvert werden, en sulks voor de 
 summa van hondert en negentig gulden, welcke 
 penningen voldaan en betaalt zijn, en daarom Trans.. 
 portanten verklaren geen regt of eijgendom aan 
 dit gecedeerde goed te hebben maar daar van onterft, 
 onteijgent en ontgoedet, en Koper en sijn Erven daar 
 aan weder geeijgent en gegoedet te zijn, belovende daar.. 
 om desen hof te wagten en wharen als erfkoopregt 
 op Veluwen is.   Actum den 1. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor De Meester en Van de Graaff Schepenen compa.. 
 reerden Peter Claasen en Jan Dump, van competenten 
 ouderdom, welcke verklaarden bij handtasting op 
 haar burgereed voor de opregte waarheijt seer wel 
 gekent te hebben Evertje Menno, in leven Dogter 
 van wijlen Gerret Evertsen Menno en Hendrikje Hen.. 
 driks Stoothuijs in leven Ehelieden, en Huijsvrouw  
 van Johannes Cajetanus Tadeus Ferdinand, in leven 
 Predikant op Batavia, dat deselve geweest is een vol.. 
 le Suster van Jannetje Menno, getrouwt met Hen.. 
 drik Cirkel, alhier woonagtig, uijt welkers huijwlijk 
 onder andere Kinderen mede geprocreërt is Hendrik 
 Cirkel de Jonge en dus volle Neev of Susterssoon 
 van voorsr. Evertje Menno, gevende voor reden van we.. 
 tenschap op, dat sij Comparanten van jongs af binnen 
 dese Stad gewoont, en met voorsr. lieden verkeert hebben. 
 Actum den 2. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareer.. 
 de Margaretha Olofsen, siek te bed leggende dog, soo 
 veel ons gebleken is, haar verstand ten volle magtig, 
 welcke verklaarde van dese wereld niet te kunnen 
 scheijden voor dat sij over haar goederen gedisponeert heeft; 
 dat sij uijt sonderlinge liefde enn genegentheijt en uijt 
 hoofde van de trouwe diensten aan haar Comparante 
 bewesen, geresolveert is tot haar eenige en univer.. 
 sele Erfgenamen te institueren, doende sulks kragt 
 deses, haar twee Nigten Elisabeth Proper en Wijmina 
 Proper, Kinderen van Dirk Proper en Basilia Olofsen 
 in leven Echteliedn., desselfs gehele nalatenschap, 
 gerede en ongerede goederen, niets ter wereld uijtge.. 
 sloten, met exclusie van alle anderen, in specie haar 
 Comparanten Broeder Arnoldus Olofsen woonagtig tot 
   Am 
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 Amsterdam; willende en begerende dat dese als haar 
 laatste en uijterste wil bij forme van testament, 
 legaat, codicil of andere betere naa haar dood effect 
 sal sorteren en stiptelijk werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 5. Novemb. 1762.  was nevens twee ca.. 
 chetten, een in rood en een in ’t swart lak gedrukt, gete.. 
 kent  N.W. de Meester.  A. van Holthe. 
 
 
 Voor De Meester en Pannekoek Schepenen compareerden  
 Claas Korf en Jannetjen Dreesen Echtelieden, beijde swak naa 
 den lighame, dog haar reden en memorie en verstand wel hebbende 
 en gebruijkende, en verklaarden in overweging genomen te heb.. 
 ben de sekerheijt des doods en onsekere tijd en wijhre van dien, 
 uijt eijgen vrije wille en onbedwongen gemoede haar testa.. 
 ment en uijterste wille te hebben gemaakt in volgende ma.. 
 nier. 
 Bevelende eerstelijk haar Zielen, uijt den lighame scheij.. 
 dende, in de grondeloose barmhartigheijts Gods, en haar ligha.. 
 men de aarde ter Christelijke begravinge. Haarer beijder wil en 
 begeerte is dan mits dese, dat na doode van de eerstoverledene 
 uijt desselfs natelatene goederen tot een legaat sal gegeven werden 
 aan Catharina Op de Winkel, Dogter van Jan Op de Winkel en 
 Woutertjen Dreesen, een summa van twee hondert Caroli guldens, 
 sullende de overige nalatenschap, naadat alvorens alle schul.. 
 den sullen zijn afgedaan, bij desselfs eerst overledens naaste 
 Erfgenamen egaal genoten werden; en bij het overlijden 
 van de langstlevende, soo is haar beijder wil en begeerte, dat 
 wanneer de laatste mede sal overleden zijn, dat alsdan Jan 
 Korf, Soon van Kars Korf en Zara Poors, tot een legaat uijt 
 des laatstoverledens goederen sal hebben een summa van 
 twee hondert Caroli guldens, en de overige natelatene goederen, 
 naa dat alvorens alle schulden sullen zijn afgedaan, bij de 
 naaste Erfgenamen in egale portien sullen genoten werden, 
 alle ’t welcke met attentie bij haar beijde geexamineert zijnde 
 en versekert zijnde, dat sij hiertoe gegrondene redenen hadden, 
 soo betuijgden, certificeerden en verklaarden mits dese haarer beijde 
 wille en begeerte te zijn, dat dese haare dispositie naa haar 
 doode effect sortere als testament, legaat, codicil of soo en 
 als hetselve naa regten best sal kunnen bestaan, met implo.. 
 ratie van alle faveuren, die de regten aan testamenten 
 verleenen, daarom te niete doende all ’t geene hiertegens mogte 
 zijn. 
 In waarheijts oirkonde is dese getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 5. Novemb. 1762.  was nevens twee cachetten 
 in rood lak gedrukt, getekent  N.W. de Meester. H.H. Panne.. 
 koek. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen compareerden Harmannus 
 Lunterbos en Jannetje Lunterbos Weduwe van Arnd van Harder.. 
 wijk, Broeder en Suster, naaste Erfgenamen ab intestato 
 thans in leeven, van wijlen Lambertus Lunterbos, als Predi.. 
 kant overleden op Curacao den 13. Junij 1761, kort naa 
   sijn 
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 sijn Vrouw Maria Wijngaart, mede aldaar overleden, en 
 uijt kragt van testamentaire dispositie, voor de Notaris 
 Jan Rijpland en sekere Getuijgen binnen Amsterdam den 
 24. Octob. 1754 gepasseert, Erfgenaam van desselfs overle.. 
 den Vrouw voorn., als bij ons gesien en bevonden te behelsen, 
 sij Comparanten in qualiteijt als voorsr. hebben kragt deser 
 geconstitueert en volmagt gemaakt den persoon Marten 
 Kooj, Coopman in coffij en thee op Cingel binnen Amster.. 
 dam, om alle der Comparanten saaken waarteneemen, 
 in specie om te compareren ter Secretarie der Stad 
 Amsterdam en aldaar aangeving te doen van soodane ef.. 
 fecten, door voorsr. Lambertus Lunterbos en Vrouw Ma.. 
 ria Wijngaart stervende nagelaten en collateraal sub.. 
 ject zijn, deselve aangeving in de naam en ziel der 
 Comparanten in handen van den Edele Groot Agtb. Heeren 
 Burgermeesteren van welgemelte Stad, den gerequireerden 
 eed te doen, voorts om te verkopen en transporteren het 
 aandeel van Maria Wijngaart voorsr. in eenige huijsen bin.. 
 nen voorsr. Stad Amsterdam staande, met belofte van 
 wharing te doen en verders te caveren als regt is, voorts 
 penningen t’ ontfangen en daar voor te quiteren, het nodige 
 daar uijt te betalen en generalijk alles te doen en te ver.. 
 rigten wat sij Comparanten, præsent zijnde, soude kunnen 
 mogen of moeten doen, met belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt als na regten, mits dat de Geconstitueerde 
 verpligt sal blijven om te doen behoorlijk bewijs, reke.. 
 ning en reliqua.   Actum den 12. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Pannekoek Schepenen, 
 mede soo veel nodig als Overweesmeesteren, compareerde 
 Gijsberta Peters de Vries, tutore secretario bij resolutie 
 van de Heeren van de Magistraat d.d. 15 Novemb. 1762 
 meerderjarig verklaart, bekende mits dese te constitu.. 
 eren en volmagt te maaken, doende sulks kragt deses, 
 haar Voogden Sijmon Volte en Jan Straalman, sampt 
 en ijder in ’t bijsonder, om uit handen van Evert Lubbertsen 
 van der Hoef, als Erfgenaam ex testamento van Wijlen 
 Hendrikje van Balkenschoten, Huijsvrouw van Aalt van 
 der Hoef, volgens haar testamentaire dispositie 
 voor den Scholtis van Nijkerk en geerfde Gerigsluijden 
 den 18. Julij 1745 gepasseert, te ontfangen de summa 
 van vijfduijsent gulden, haar Comparante bij voorsr. testa.. 
 ment gelegateert, soodra deselve sal meerderjarig 
 weesen, daar voor quitantie te passeren, voorts genera.. 
 lijk alles te doen en te verrigten ’t geen de Comparante, 
 zelve præsent zijnde, soude kunnen mogen en moeten  
 doen, en soo tot een of ander nader of speciæler volmagt 
 gerequireert wierde, in dese voor geinsereert te willen 
 houden, met belofte van ratihabitie, indemniteijt 
   en 
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 en magt van substitutie, cæterisque clausulis de jure 
 solitis ac necessariis, mits dat de Geconstitueerden verpligt 
 sullen blijven dese voorsr. penningen bij haar aanstaande 
 rekening voor Heeren Overweesmeesteren naa Stads regten 
 te verandwoorden.   Actum den 22. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen compareerde Wil.. 
 lemtje Hendriks. Weduwe van Harmen Toornman en soo 
 veel nodig als dienstig geassisteert met haar Soon Lambert 
 Toornman, en bekende in een vast en stedigen erf.. 
 koop publijcq op den 23. Octob. 1762 verkoft te hebben, om 
 hetselve tegens aanstaande Meij 1763 te aanvaarden, 
 en over sulks kragt dese te cederen en in vollen eijgendom 
 te transporteren aan Harbartus Molenberg en Maria 
 Rodendael Echteldn. en haar Erven een huijs en erve met den 
 camer daar agter, staande binnen dese Stad in de Vijhe.. 
 straat op de hoek van de Donkerstraat ter eenre en 
 het huijs van Rijket van Otterloo ter andere sijde, doende 
 jaarlijks in ordinaris verponding 2-4-10, voor een summa 
 van drie hondert en negentig gulden vrijgeld, daar van de 
 Comparante en Transportante bekende voldaan en betaalt 
 te weesen, des beloofde het voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 ordinaris 1760 en het heerstedegeld over 1761, aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband van haar persoon en goede.. 
 ren, met submissie als naa regten.   Actum Harderwijk 
 den 15. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen loof.. 
 den en wierden Burgen als voorvank regt is, Harmannus 
 van Cleef en Evert Menno voor het erf en sterfhuijs van 
 Jannetje Dreesen in leven Vrouw van Claas Corf; des beloofden 
 Wijgman Dreesen, des overledens Broeder, Andries en Albert Wulf.. 
 sen, Kinderen van Wulf Dreesen, en Catharina Op de Winkel 
 en Andries Op de Winkel, Kinderen van Woutertje Dreesen  
 in leven Vrouw van Jan Op de Winkel, als Erfgenamen 
 ab intestato van geseide Jannetje Dreesen, voorsr. Bur.. 
 gen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk den 
Acte van volmagt 17 Novemb. 1762. 
door Claas Korst 
op den Advt. Ardesch 
d.d. 18 Nov. 1762 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen loofden en wierden 
geregistr. fº. 259 vs. Burgen als voorvank regt is, Jacobus Huijberts en Aart Both 
 voor het erf en sterfhuijs van Willemtje Hendriks, Weduwe 
 van Harmen Toornman; des beloofden Hendrik Toornman en 
 Lambert Toornman, Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Willemt.. 
 je Hendriks, gemelte Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, 
 onder verband van haar personen en goederen, ten submissie 
 aan de Edele Stadgerigte van Harderwijk en verdere Gerigten, 
 ten bedwang als na regten.   Actum Harderwijk 
 den 29. Novemb. 1762. 
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 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde onsen 
 meden Raads Vrind de Heer en Mr. Jan Apeldorn, dewelke 
 in de beste forme regtens constitueerde en magtigde 
 Gerret Timmerman, Kalkbrander wonende te Swart.. 
 sluijs, om naamens den Comparant te procederen op alle 
 sodane goederen, als Schiper Dirk Kikke en desselfs 
 Huijsvrouwe tot Meppelt of andere plaatsen in eijgendom 
 mogten toebehoren, om aan deselve door middelen regtens 
 te verhalen een summa van twee hondert twee en 
 veertig guldens twee stuijvers en agt penningen, wegens 
 186 mud 25 pond taen Rum, den 17 April deses jaars tot 
 Harderwijk van den Comparant gekogt en geladen, tot 26 
 stuijvers ’t mud, en vervolgens alles in die saak te doen 
 en te verrigten hetgeen de natuur van deselve sal koo.. 
 men te vereijschen, de sententie tot de executie te 
 vervolgen, penningen te ontfangen, te quiteren, en voorts 
 alles te doen en te verrigten hetgeen den Comparant, 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen of mogen doen, schoon 
 tot het een of andre een nadre of ampelder volmagt 
 gerequireert wierde, die hij hierin mede begrepen 
 hielt, alles met de magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemnisatie als regt is.  Actum den 
 29 Novemb. 1762. 
 
 
 Op versoek van Harmannus Lunterbos is onderstaande Mage.. 
 scheijt hier geregistreert. 
 
 Wij, ondergeschrevene speciaelijk hiertoe versogte De.. 
 dingslieden en Magescheijtsvrinden, verklaren mits dese, 
 dat voor ons gecompareert zijn Jannetje Lunterbosch, We.. 
 duwe van Arnd van Harderwijk en Harmannus Lunter.. 
 bosch, Kinderen en Erfgenamen thans nog in leven van 
 Willem Lunterbosch en Eesje Berends Wittop, in leven Egte.. 
 lieden, en bekenden wegens haar ouderlijken boedel en 
 nalatenschap te hebben geformeert volgende erfmage.. 
 scheijt. 
 Dat sij de gerede goederen, meubelen en verder tot haar 
 inboedel gehorende, onderling met elkanderen hebben ver.. 
 deelt, en vervolgens geconvenieert, ( zijnde de winkel reets 
 met de Moeder Zalr  an 1754 vereffent ), dat agtervolgens 
 æstimatie en prijsering bij haar voorsr. Ouders gemaakt, 
 in der minne zijn overeengekomen dat Harmannus Lun.. 
 terbosch in volkomen eijgendom sal hebben en besitten 
 het huijs, kennelijk staande in de Bruggestraat, daar 
 haar Ouders in gewoont hebben, met des ap en dependentien, 
 voor een summa van negen hondert guldens en den Hof’ 
 buijten de Stad gelegen tussen het gangetje van den 
 Ontfanger Wickers en de Hof van Sijmon Volte, voor 
 een summa van twee hondert guldens, dus voorsr. par.. 
 celen saam voor elf hondert gulden. 
   Dat 
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 Dat Jannetje Lunterbosch, hier meede ten vollen ge.. 
 noegen neemende, mits dese bekent voor haar helft ont.. 
 fangen te hebben de summa van vijf hondert en vijftig 
 guldens, en alsoo wegens haar ouderlijken boedel volkomen 
 voldaan en betaalt is, daar uit niets te pretenderen heb.. 
 bende, heeft sij haar aandeel in voorsr. huijs en hof kragt 
 deses gecedeert en getransporteert sonder eenig regt van eij.. 
 gendom of prætensie daar aan te hebben of behouden 
 en dienvolgens daar van onteijgent en ontgoedet te zijn. 
 Belovene malkanderen en den een den anderen ten allen 
 tijde kost en schadeloos te sullen wagten en wharen 
 als erfmagescheijts regt is. 
 En vermits de Kinderen van geseide Jannetje Lunterbosch 
 volgens huijwlijksvoorwaarde met haar Moeder ten halven 
 goede sitten, sal hier op naa Stadregten bij de Heeren 
 van de Magistraat approbatie in forme versogt werden, 
 soo veel de minderjarige aangaat. 
 T’ oirkonde zijn hier twee eensluijdende instrumenten van 
 gemaakt en bij ons en de Condividenten eijgenhandig gete.. 
 kent.  Actum Harderwijk den 30. Novemb. 1762. 
 was nevens verscheijde handen getekent 
 Jannetje Lunterbosch Harmannus Lunterbosch 
 Wed. A. van Harderwijk Rijkert Appeldoorn 
Decemer. 
 Jan Wittop. Soon. 
 And. Rijk. Appeldoorn Bernherd Wilberts. 
  
 onderstond                Extract uijt het Resolutieboek der Stad 
  Harderwijk 
                                        Lunæ 6. December 1762. 
 Gehoort het rapport van Heeren Overweesmeesteren 
 is geapprobeert pro ut jace het magescheijt tussen Jannetje 
 Lunterbosch Wed. van Arnd van Harderwijk en haar Broeder 
 Harmannus Lunterbosch wegens haar ouderlijken boedel, 
 sooveel de minderjarige Kinderen mogte aangaan.  nog lager 
 Pro vero extractum. get. Abr. van de Graaff Secr. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Pieter Egberts en Hendrik van 
 Asselt voor het erf en sterfhuijs van Margaretha Olof.. 
 sen; des beloofde Wijmina Proper, sig sterk mede makende 
 voor haar Suster Elsbeth Proper wegens indispositie 
 niet tegenwoordig, saamen Erfgenamen van geseide 
 Margaretha Olofsen, volgens testamentaire dispositie 
 d.d. 5 November 1762, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten. 
 Actum den 30. Novemb. 1762. 
 
 
 Voor Boonen en Pannekoek Schepenen compareerden 
 onse mede Raads Vrind de Heer en Mr. Reijdert Chris.. 
 toffel Willem de Wolff van Westerode, Vrouwe Jo.. 
   han 
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 hanna Aleijda Wolfsen Echteldn. en Jongvrouwe Ange.. 
 nis Margaretha de Wolff van Westerode, en bekenden 
 in beste en bestendigste forma regtens te constitueren 
 en volmagtig te maaken, doende sulks kragt deses, 
 den HoogWelgeboren Heer Baron C.W. van Couverden, 
 Heer vanRunde, om naamens Comparanten de 
 penningen van het verkofte goed, Rutmink ge.. 
 naamt, t’ ontfangen, quitantie te passeren, opdragt 
 naa coustume locaal te doen en wijders om met  
 den Boer van dat gemelte erve en goed te liquide.. 
 ren, afterekenen en volkoomen rekening te sluij.. 
 ten, bij onwilligheijt van denselven hem door alle 
 middelen regtens te vervolgen en ter fine van 
 betaling, hoegenaamt, tegens hem te procederen, 
 verklaarden de Comparanten, soo hier een ampelder 
 volmagt toe gerequireert wierde, dat deselve in 
 desen is gevende, met magt van substitutie, rati.. 
 habitie en indemniteijt, cæterisque sub clausu.. 
 lis de jure solitis ac necessariis, mits den 
 Heer Geconstitueerde sal gehouden weesen 
 rekening en reliqua te doen.   Actum Harderwijk 
 den 30 Novemb. 1762. 
 
 Voor W.J. Westervelt en Pannekoek Schepenen 
 compareerde onsen meden Raads Vrind den WelEd. Gestr. 
 Heer en Mr. F. Oosterbaan en verklaarde in de 
 beste en bestendigste forme regtens Volmagt te 
 maaken, sulks doende kragt deses, Dr. E.J. Ammon, 
 ten eijnde des Heeren Comparants saaken, soo in 
 als buijten regten, waartenemen, de mireuse 
 Debiteuren tot betaling te constringeren, door 
 wat middelen daar toe gerequireert worden, ’t zij 
 inleijding, peijnding, boding, besaat als anders, de saa.. 
 ken ten uijteijnde en executie te vervolgen, penningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren, en generaliter 
 alles te doen en te verrigten ’t geen der saaken 
 nodruft quam te vereijschen en ’t geen de Heere 
 Comparant selfs soude kunnen, mogen en moeten doen, 
 mits den Geconstitueerde behoorlijk komt te ver.. 
 andwoorden ’t  geen door hem sal zijn gedaan, alles 
 met magt van substitutie, onder belofte van ratiha.. 
 bitie en indemniteijt, daar toe sig verbindende 
 als regtens.   Actum den 8. Decemb. 1762. 
 
 Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen 
 compareerde onse mede Raads Vrind de WelEd. Gestr. 
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 Heer W.J. van Westervelt, Heer van Leuvenum en Sa.. 
 lentijn, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens Volmagt te maaken, sulks doende kragt deses, 
 Dr. E.J. Ammon, ten eijnde des Heeren Comparants saa.. 
 ken, soo in als buijten regten, waarteneemen, ’t zij 
 met wat ingangen regtens de saaken wierden geën.. 
 tameert bij bodinge, peijndinge, arrest, inleijding als 
 anders, de saaken tot de sententie en executie te 
 vervolgen, penningen te ontfangen en daar voor te 
 quiteren, en voorts generaliter alles te doen en te 
 verrigten dat der saaken merites kwaamen te ver.. 
 eijschen en den Heere Comparant selfs soude kon.. 
 nen, mogen en moeten doen, alles met magt 
 van substitutie, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, mits den Geconstitueerde behoorlijke 
 rekening en reliqua koome te doen, daar toe sig 
 submitterende als regtens.   Actum den 8. Decemb. 
 1762. 
 
 
 Voor Van Holthe en Pannekoek Schepenen compa.. 
 reerden Jan Corff, alsmede Aart Kind, als Man en 
 Momber van sijn Vrouw Lena Horfman en soo veel 
 nodig voor deselve de rato caverende en Lena Korff 
 mede de rato caverende voor haar absente Man Fredrik 
 Braakman, als respective Erfgenamen ab intestato 
 van wijlen Claas Korff, en verklaarden in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maaken kragt deses, Mr. H.J. Ardesch, ten eijnde 
 om naamens haar Comparanten de erfenis en nalaten.. 
 schap van voorñ. Claas Korff te adieren en haarlieder 
 plaatse te vertreden, gerede en ongerede goederen te 
 verkoopen en transporteren en voor alle namaningen 
 te caveren, in en uijtschulden in te vorderen en betalen, 
 ook omtrent de nalatenschap en erfenis, tot Campen 
 vervallen, all het nodige te verrigten en de resterende 
 penningen op te beuren en met de Executeurs des 
 boedels te rekenen, liquideren, de verkofte ongerede 
 goederen, soo nodig, aldaar meede te helpen transporte.. 
 ren en dien boedel tot liquiditeijt te brengen en 
 rekening te sluijten, voorts penningen t’ ontfangen 
 en te quiteren, ook des noods de accorderen, transi.. 
 geren en soo nodig middelen regtens t’ emploijeren, 
   ter 
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 termijnen regtens te respicieren, sententien te aan.. 
 horen en de voordelige ter executie te leggen, 
 en voorts in het generaal, soo in als buijten regten, 
 ten aansien van voorsr. boedels te doen en te laeten 
 geschieden ’t geen de nodruft der saaken vereijschen 
 mogt, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, mits doende reke.. 
 ning, bewijs en reliqua.   Actum den 14 Decemb. 1762. 
 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen, als 
 voorvanksregt is, Evert Menno en Harmannus van 
 Cleeff voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
 Claas Korff; des beloofden Jan Korff en Aerd Kind, 
 als Man en Momber van sijn Vrouw Lena Horfman, 
 alsmede Lena Korff en mede de rato caverende 
 voor haar absente Man Fredrik Braakman, als 
 Erfgenamen ab intestato van geseide Claas Korff, 
 dese haare Borgen te vrijen en guaranderen als regt 
 is.   Actum den 15. Decemb. 1762. 
 
 
geregistr. de acte van Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compa.. 
volmagt van Claas reerde Claas Korff en verklaarde in de beste en 
Korff op den Advt. bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
Ardesch. te maaken kragt deses, den Advocaat Hendrik Jo.. 
 han Ardesch, ten eijnde om alle des Comparants 
 saaken waarteneemen, in specie meede wegens 
 het overlijden van sijn Vrouw, met derselver Erfgena.. 
 men te treden tot schiftinge, scheijdinge en deijlinge 
 des boedels, ten dien eijnde soo nodig te maken een 
 ordentelijken staat en inventaris, gerede en ongerede 
 goederen te verkopen en transporteren, penningen 
 te ontfangen en te quiteren, alle in en uijtschulden 
 in te vorderen en betalen, ook in cas van dispuijt met 
 desselfs Vrouws Erfgenamen den Comparant te pa.. 
 trouneren en in het generaal als Erfuijter te re.. 
 præsenteren, boedelscheijding op te rigten en tekenen 
 en daaromtrent hetgeen een Erfuijter be.. 
 voegt is en hij het beste sal vermeijnen te behoren, 
 en voorts omtrent het een als andere tam in judicio 
 quam extra judicium, soo aanleggende als verwerende, 
 idque contra quosuimque, te doen soo als den Geconsti.. 
 tueerde ten meesten nutte van den Comparant sal 
 vermeijnen, ook des noods te caveren, accorderen en vorders 
 te doen ’t geen den Comparant, selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen, mogen of moeten doen, met magt  
   van 
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 van substitutie, surrogatie en assumptie, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, idque sub clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie 
 als na regten, mits den Geconstde. sal doen behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua.   Actum den 18 Nov. 1762. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvank regt is, Peter Plancius en 
 Claas van der Veen voor het erf en sterfhuijs van Dirk 
 Gerretsen en Aaltje Dirks in leven Ehelieden; des 
 beloofden Gerret Dirksen en Grietje Dirks, sig sterk 
 makende voor haar Suster Annetje Dirks, Vrouw 
 van Jan Christiaans van de Pol, woonagtig onder 
 Putten, Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Echte.. 
 lieden, geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Actum Harderwijk den 18. Decemb. 1762. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Betje Neu.. 
 ijen Weduwe van Gerret Eijbertsen, welcke bekende in 1759 verkoft 
 te hebben en kragt deses te cederen en transporteren aan Eijbert 
 Gerretsen en Dirkje Neujen Ehelieden en haar Erven, de helft 
 in een huijs, staande aan de Smeepoorter Brink tussen de 
 schuijren van Loge Reijers en Rijket van Otterloo, daar van 
 de wederhelft hem bij versterf van wijlen sijn Vader Gerret 
 Eijbertsen voorñ. in eijgendom toebehoort, doende in ordinaris 
 verponding voor het geheel 1-16-2, voor een hondert Caroli 
 guldens, daar van sij Comparante bekende voldaan en betaalt 
 te weesen; des beloofde voorsr. halve huijs te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 28. Decemb. 1762. 
 
 
 

Lectum et recognitum 
den 7. Januar. 1763. 

 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Rijket Apeldorn Decemer en sijn Huijsvrouw Christina 
 Helena Martinius Eheliedn., welcke in dese verklaren 
 in een vasten erfkoop te hebben verkoft, sulks doende 
 kragt deses, aan Jan Aerndsen en sijn Huijsvrouw 
 Engeltje Beerts en haar Erven: 
 1e. een thiendpligtige camp saeijland met sijn holtge.. 
 was in het Schependom van Harderwijk, en wel in de 
 Buurtschap Hierden gelegen, ’t Laar genaamt, waar 
 Oostwaars aangeland is Jan Jacobsen, Pagter Beert 
 Hendriksen, lastende jaarlijks in een ordin. verponding 
 met de maan. peñn. 17 st. en sulks voor de summa van 
 vier hondert en seventig Car. guldens   …………………………………470-:-: 
 2e. een camp weijland met sijn holtgewas in 
 de voorñ. Buurtschap Hierden en wel aan de  
                        over  
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   Trans    470-:-:        
 Overhage Steeg gelegen, pagter voorseide 
 Beert Hendriksen, welcke twee parcelen 
 een gedeelte van 1/3 van ’t erf van Gerbreg 
 Jans zijn uijtmakende, doende jaarlijks 
 in een ordiñ. verponding met de maanpenñ. 
 7 st. 4 peñ. en sulks voor de summa van 
 vierhondert en veertig Caroli guldens                                                             440-:-: 
                                                            tesamen bedragende de summa     f.  910-:-: 
 welcke voorñ. parcelen den eersten Comparant bij 
 onderlinge verdeijling, volgens magescheijt de dato 
 d. 3. Febr. 1753 opgerigt , bij loting zijn toegevallen 
 en van welke koopspenñ. ad. 910 guld. Comparanten 
 bekennen te zijn voldaan, dienthalven den eijgen.. 
 dom van dien met alle desselfs regt en geregtig.. 
 heijt aan bovengenoemde Koperen doen cederen 
 en opdragen, en vervolgens die te sullen wagten 
 en wharen en alle voorpligt daar van aftedoen, 
 als de verponding over den jaare 1761, tot welkers 
 nakominge, alsmede voor alle evictie en naa.. 
 maning Comparanten bij dese zijn verbindende 
 haar personen en goederen, alles onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum den 30. Dec. 1762. 
                                    Registr. 17 Januar. 1763. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
 welke in dese verklaren in een vasten erfkoop te hebben 
 verkoft, sulks doende kragt deses, aan Jan van Schalk.. 
 wijk en sijn Huijsvrouw Maria Bolks en haar Erven 
 1e. een akker saaijland, gelegen in de Hogen Hierder 
 Enck, waar Noordwaarts aangelandet is Reijer Wil.. 
 lemsen den Grooten, Suijdwaarts de gemene weg, 
 Pagter Beert Hendriksen, lastende jaarlijks in 
 een ordinar. verponding met de maanpeñ. 9 st. 4 peñ, 
 daar en boven half thiendpligtig en sulks voor 
 een summa van drie hondert Car. guld.   …………………………………………   300-:-: 
 2e. twee hoeken saaijland in voorñ. Buurtschap 
 Hierden, waarvan het een gelegen is t’eijn.. 
 dens den Elsweg aan de Zoom met sijn holt.. 
 gewasch van dien, den Beekakker genaamt, 
 Oostwaarts belast met halve thiend. 
 Ten tweede een akkertje saaijland, waar 
 aan drie sijden aangelandet is Dr. Wolfsen, 
 doende in een ordinar verponding met de maan.. 
 peñ. 4 st., gelijk alle voorñ. gespecificeerde 
 parcelen een gedeelte van 1/3 van ’t erf van 
 Gerbreg Jansen zijn uijtmakende, en sulks 
 voor een summa van een hondert twee en 
 veertig Car. guldens   ……………………………………………………………..     142-:-: 
                442-:-: 
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                                  Transpt.                   442-:-: 
 3e.7/4 math hoojland op de Ooster 
 Mehen en sulks voor de summa van drie 
 hondert seven en vijftig Car. guldens         ………………………….     357-:-: 
                                         te saamen bedragende de summa            f. 799-:-: 
 welke voorñ. parcelen den eersten Comparant bij onderlinge 
 verdeijlinge, volgens magescheijt de dato den 3. Gebr. 1753 
 opgerigt, bij lotinge zijn toegevallen, en van welke 
 koopspenningen ad. 799 gld. Comparanten bekennen te 
 zijn voldaan, dienthalven den eijgendom van dien met 
 alle desselfs regt en geregtigheijt aan bovengenoemde 
 Koperen doen cederen en opdragen, en vervolgens die 
 te sullen wagten en wharen en alle voorpligt daar 
 van aftedoen, als de verponding over den jaare 1761, tot 
 welkers nakominge alsmeede voor alle evictie 
 en namaninge Comparanten bij dese zijn verbindende 
 haar personen en goederen, alles onder verband en sub.. 
 missie als naa regten.   Actum d. 30 Decemb. 1762. 
                                          Registr. 17 Januar. 1763. 
 
 
’t  huijs verburging Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerde 
voor wijlen de Prof. Otto Holsteijn, Weduwenaar en getugtigde Boedelhouder 
Schroder d.d. 3 Januar. van wijlen sijn Ehevrouw Johanna Cock en verklaarde, 
1763. Siet fº. 264. vermits naa alle aangewende moejte geen Burgen konde 
 krijgen, sijn tugtregt door het overlijden van zijn ge.. 
 melte Ehevrouw, bij testament van den 24 Meij 1760 op 
 hem gedevolveert, mits dese te verburgen met cautie 
 juratoir en dienvolgens bij dese edelijk te verklaren: 
 1º. alle moejte en vlijd aangewent te hebben; 
 2º. dat den Comparant geen Burgen heeft konnen beko.. 
 men; 
 3º. dat hij de goederen, van sijn gem. Vrouw in tugt 
 besittende, nae tugtsregten als een goed Huijsvader sal 
 gebruijken, alles ten effecte als na regten, waarop 
 den Comparant den gewonen eed in onse handen 
 afgelegt heeft.   Actum d. 18. Januar. 1763. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Otto Holsteijn, 
 Weduwenaar toekomende Bruijdegom ter eenre en 
 Marietje Gerrets, toekomende Bruijd ter andere sijde 
 en verklaarden, met voorkennis en approbatie van des 
 Bruijds Vader en Moeder, beijde mede præsent, haar 
 voorgenomen huijwlijk integaan op volgende conditien. 
 Dat de Bruijdegom tot stuijr des huijwlijks sal aan.. 
 brengen alle soodaene goederen als hij thans besit, 
 en die hij van sijn laatst overleden Vrouw Johanna Cock 
 in tugt besit, daar van een stadregtelijken staat 
 en inventaris op den 18. Januar. 1763 opgerigt, en de 
   tugt 
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 tugtverburging respectivelijk voor ons gepasseert is, 
 en voorts all ’t  geene hij aanerven of verkrijgen  
 mogt. 
 Waartegen de Bruijd insgelijks aanbrengt all het.. 
 geen sij reets hebbe of naemaals van Ouders 
 of Vrienden aanerven mogt; van alle welke 
 aangebragte of staande Ehe aanteërven goede.. 
 ren de statutaire gemeenschap werd uijtge.. 
 sloten, dog winst en verlos, staande huijwlijk 
 te vallen, sal gemeen zijn, en inval dit huijw.. 
 lijk door doode van een van beijde werd opgelost,  
 sonder dat er Kind of Kinderen voorhanden zijn, 
 sal des eerst overledens nalatenschap vererven 
 en versterven op desselfs naaste Vrienden of 
 Erfgenamen, dog Kind of Kinderen voorhanden 
 zijnde, sal hetselve vererven op het Kind of Kinde.. 
 ren uijt desen bedde verwekt, en alsoo van het 
 eene Kind op het andere, tot het laatste toe, 
 en het laatste of ook het eenigste mede 
 stervende, sal het gerekent werden alsof er geen 
 Kind of Kind of Kinderen geweest waaren en 
 alsoo volkomen retour van goederen plaats hebben,   
 soodanig nogtans en met dit speciaele beding, dat 
 in alle gevalle, het zij er lijfsgeboorte uijt 
 huijwlijk voorhanden mogt zijn, of met de langst.. 
 levende alle des eerst overledens nagelaten goederen 
 in tugt sal hebben en besitten na tugtsregten 
 zijn of haar leven lang, sonder bespiering van ijmand. 
 Vorders reserverende parthijen de faculteijt om malkan.. 
 deren nader te beneficeren, soo verre haar de 
 wet sal permitteren. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent op 
 d. 22. Januar. 1763. 
 
 
 Voor Van Holthe en Boonen Schepenen compareerde 
 Peter Karssen, te kennen gevende, dat hij met veel 
 verwondering heeft vernomen dat Cornelis Lubbert.. 
 sen met des Comparants Dogter Gerretje Karssen 
 prætense huijwlijks engagementen gemaakt, en 
 ingegaan soude hebben, sonder dat den Comparant 
 daar in oojt geconsenteert heeft en ook noojt 
 sal consenteren, verklarende mitsdien bij dese in 
 amplissima et optima juris forma te constitueren 
 en magtig te maken kragt deses Mr. Andreas Ardesch, 
 Secretaris der Stad Arnhem, Advocaat voor den Hove 
 Provinciael van Gelderland, ten eijnde om naamens 
   den 
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 den Comparant tot annulatie van dusdane pretense 
 huijwlijks engagementen tegen gemelte Cornelis 
 Lubbertsen en sijn gemelte Dogter Gerretje Karssen 
 te samen of ijder in het bijsonder voor opgemelte Hove 
 citatie te doen en verder procederen, soo en als den 
 Geconstitueerde het beste sal vermeenen te behoren, 
 daar in alle termijnen regtens te respicieren, 
 sententien te aanhoren, en dese saak tot den uijt.. 
 eijde toe te vervolgen, en vorders in ’t generaal 
 alles te doen en te laeten geschieden ’t geen de na.. 
 tuur en nodruft der saake mogt vereijschen, en hij 
 Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen mo.. 
 gen of moeten doen, ofschoon een nader of ampel.. 
 der volmagt gerequireert wierde, deselve mits 
 dese mede voor geinsereert houdende, met de magt 
 van substitutie, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, onder verband en submissie als na 
 regten. 
 Voorts verklaarde denselven Comparant mits desen 
 voor de kosten deser procedure te verbinden sijn huijs 
 en erve, staande binnen dese Stad in de Groote Poort 
 straat, soo en als hetselve thans bij hem Compa.. 
 rant selfs bewoond en gebruijkt word, ten fine en 
 effecte als na regten.   Actum den 24 Januar. 1763. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthen compareerden 
 Berend Bentink en Geertruij Hanekam Ehelieden, 
 tutore marito, beijde woonagtig te Amsterdam, 
 en verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken kragt 
 deses Mr. Hendrik Johan Ardesch, Advocaat alhier, 
 en Thomas Jan Walters, te saamen en een ijder 
 in ’t bijsonder, ten eijnde om naemens de Comparantn. 
 tot Deventer te versoeken en besorgen behoor.. 
 lijke rekening, bewijs en reliqua van de Voogden 
 van den eersten Comparant, alsmede om die reke.. 
 ning der gehouden voogdeij te aanhoren en te 
 adjusteren en vervolgens van des Comparants Voog.. 
 den over te neemen alle de goederen, chartres 
 en papieren, en voorts all ’t geene tot den boedel 
 van sijn Ouders is specterende, niets uijtgesondert, 
 en daar voor soo nodig naa gedane rekening en ont.. 
 fangst der penningen en goederen namens de 
   Com 
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 Comparanten quitantien te passeren, ook in cas van 
 onwilligheijt der Voogden of verder dileij, soodanige 
 middelen regtens te emploijeren, als de Geconstitu.. 
 eerdens sullen nodig oordelen, alle termijnen regtens 
 te respicieren, sententien te aanhoren en de 
 voordelige ter executie te leggen en voorts me.. 
 de om alle der Comparanten saaken waar te 
 neemen, soo hebbende als toekomende, soo in 
 als buijten regten, idque contra quosuimque, van 
 wat aart of natuur, en waar ter plaatse sulks 
 ook soude mogen wesen, en vorders in het gene.. 
 raal te doen en te laeten geschieden ’t geen de 
 nature en nodruft der saake vereijschen mogt 
 en sij Comparanten, selfs præsent zijnde, souden kon.. 
 nen mogen of moeten doen, ofschoon al een nader 
 of speciaeler volmagt gerequireert wierde, de.. 
 selve bij desen mede voor geinsereert houdende, 
 alles met magt van substitutie, belofte van 
  ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, onder ver.. 
 band en submissie als naa regten.   Actum den 
 24 Januar. 1763. 
  
 
 Wij, Mr. Jan Apeldorn en Mr. Derk Boonen, in plaats 
 van mijn Vader den Oud Burgermeester Hendrik Boonen, Sche.. 
 penen der Stad Harderwijk, doen kond en certificeren mits 
 dese, dat voor ons gecompareert is Adrianus Johannes 
 Nijnaber, Predikant tot Hoeflaken, welke ons vertoont 
 heeft seker besloten papier, houdende volgende superscriptie: 
 “ Voor ons ondersr.  Schepenen der Stad Harderwijk compareerde 
 “ Woutera Brouwers, Weduwe Van Es, gesond van lighaam en 
 “ verstand, dewelcke aan ons overgaf dit besloten papier, ver.. 
 “ klarende in het binnen ingelegene begrepen te zijn haare 
 “ uijterste wille, die sij begeerde dat naa haar dood geopent 
 “ en als testament, codicil, legaat, of in andere betere forme 
 “ sal hebben volkomen effect.  T’ oirkonde is dese bij ons gete.. 
 “ kent en besegelt in Harderwijk den 4. Meij 1743. was nevens 
 drie cacheten in rood lak getekent  Henr. Boonen. Jan  
 Apeldorn. het middelste niet ondertekent, verbeeldende een 
 Brouwers aanbreker, deese cachetten gaaf, geheel en onge.. 
 vitieert bevonden, en vermits den Comparant verklaart de 
 naaste Erfgenamen ab intestato van wijlen Woutera Brou.. 
 wers voorsr. op vandaag alhier verschreven te hebben, nie.. 
 mand gecompareert is, hebben voormelte papier op sijn in.. 
 stantie doen openen en door den Secretaris op en voorgelesen, 
 zijnde van inhout als bij transfix hier aangeannecteert is; 
 vervolgens is den Comparant op sijn versoek verleent registra.. 
 ture in forma.   T’ oirkonde is dese bij ons getekent 
 en gesegult binnen Harderwijk den 27. Januar. 1763. was 
 nevens twee cachetten in rood lak getekent  Jan 
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 Apeldorn, D. Boonen in margine stont een cachet in rood 
 lak getekent  Abr. van de Graaff Secr. 
 Superscriptie 
 Voor ons ondersr. Schepenen der Stad Harderwijk compareerde 
 Woutera Brouwers, Weduwe Van Es, gesond naa lighaam 
 en verstand, dewelcke aan ons overgaf dit besloten papier, 
 verklarende in het binnen ingelegene begrepen te zijn 
 haare uijterste wille, die sij begeerde dat naa haar dood 
 geopent en als testament, codicil, legaat, of in andere betere 
 forme sal hebben volkomen effect. 
 T” oirkonde is dese bij ons getekent en besegult in Harderwijk 
 den 4. Meij 1743.  was nevens drie cachetten in rood lak ge.. 
 tekent Henr. Boonen. Jan Apeldorn het middelste niet 
 ondertekent, verbeeldende een Brouwers aanbreker. 
 
 Testament 
 In den name des Drijeenigen Godts, Amen. 
 Heb ik, Wouteera Brouwers, Wedu. en Boedelhouderse van 
 Zall. Aart van Essen, overdenckende de brosheijt des levens 
 der menschen op deese weerelt en de sekerheijt des doodts 
 ende onsekerheijt des tijds, en willende daerom van deese 
 weerelt niet scheijden sonder van mijne tijtelijke gereede 
 en ongereede goederen, die mij Godt Almagtig verleent 
 heeft, te disponeeren; soo is ’t dat uijt voorbedagten raa.. 
 den mijnen eijgen en vrijen wille, sonder ijmants inductie 
 off persuasije, en om alle verschillen en oneenigheeden 
 voor te koomen die na mijn doodt tussen mijne Erfgena.. 
 men souden moogen koomen te ontstaan, gemaakt 
 en geordonneert hebben dit mijn beslooten testament 
 off laatste en uijterste wille, en sulks in voegen en 
 manieren hierna volgende. 
 Koomende dan ter dispositie, soo stelle en nomineere 
 ik tot mijn eenige en universeele Erfgenamen van alle 
 mijne natelatene gereede en ongereede goederen Adrij.. 
 anus Johannus Ninaber, beroepen Predijkant tot Gent 
 en Erlekom, onder het Eerw. Classis van Nimwegen, en 
 Berendijna van der Vliet, tegenwoordig bij mijn alle beijde 
 woonagtig; willende en begeerende, dat alle mijne nate.. 
 latenen, soo gereede als ongereede goederen van wat na.. 
 tuur off waer deselve mogten gelegen zijn, geene van 
 dien uijtgesondert, voort na mijn overlijden sullen erven 
 en versterven op voornoemde Adrijanus Johannus Ninaber  
 en Berendijna van der Vliet, tegenwoordig bij mijn onderge.. 
 schreven woonagtig, om bij haar erffelijk genooten en 
 geproffijteert te worden, en dat alle mijne  Nabestaanden 
 en Vrinden, soo bij mijn overlijden als Erfgenamen ab 
 (mijne erffenisse oft nalatenschap) 
 intestato \/ souden kunnen off willen aanmatigen, daer 
 van ten eenemaal sullen weesen geëxcludeert, uijtge.. 
 sloten en onterft. 
   Al 
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 Alle hetwelcke voorschreven is verklare ik te zijn 
 mijn testament, laatste en uijterste wille, begeerende 
 dat dese volkoomentlijk in alle sijne poincten en leden 
 valideeren en effect sorteeren sal, het zij als testa.. 
 ment, codicille, legaet. gifte der saake des doods of 
 anders, soo als hetselve het beste na rechen of 
 het nieuwe reglement sal konnen of moogen 
 bestaan, alschoon eenige solemniteijten, rechtens 
 daer toe nodig, daer inne geomitteert mogten zijn, 
 ten waere voornoemde Adrijanus Johannus Ninaber 
 of Berendijna van de Vliet een van beijde sonder 
 Kind mogten koomen te sterven, dan sal de langst 
 leevende hetselve erffelijk behouden als vooren 
 benoemt is. 
 In oirkonde der waarheijt heb ik desen selfs met 
 mijn eijgen hand geschreven en onderteijkent en 
 met mijn cachet beseegelt.  Actum binnen Harder.. 
 wijk op den vierden Meij seventien hondert drij en 
 veertig.  was neven een cachet in rood lak gete.. 
 kent Woutera Brouwers, Wedu. en Boedelhouderse 
 van Zall. Aart van Essen. 
                                               Registr. 1. Febr. 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en Van Holthe Schepenen compareerden 
 Gijsbert Woutersen en Maritje Gijsberts Eheliedn., welke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en trans.. 
 porteren aan Hendrik Jansen en Willemtje Eijberts 
 Eheliedn. ongeveer vier schepel saajland, gelegen in den 
 Lagen Eng, ten Westen Jan Bartsen en de Heeren van 
 Westervelt ten Oosten, genaamt Vegen Stuk, zijnde 
 thiendpligtig, doende in ordinaris verponding 16. stuijvs., 
 voor een summa van drie hondert en vijftig Carol. gul.. 
 dens, daar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt 
 te weesen; des beloofden voorsr. parceel te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1760 incluijs, aftedoen als erfkoopregt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum den 2. Febr. 1763. 
 
 
 Voor De Meester en Pannekoek Schepenen compareer.. 
 den Reijnt en Hartger Gerretsen, die loofden en Burgen 
 wierden voor het erfhuijs en sterfhuijs van Lubbert Lub.. 
 bertsen en Lubbertje Reijnts, in leven Eheliedn.; des 
 beloofde Reijnt Lubbertsen, sig sterk mede makende 
 voor sijn Broeders Gerret Lubbertsen, Jan Lubbertsen, 
 Jacob Lubbertsen en Beert Lubbertsen, saamen Kinderen 
 er Erfgenamen van voorsr. Echteliedn., geseide Burgen 
 te vrijen als erfhuijsregt is.  Actum den 5. Febr. 1763. 
 
 
 Voor Van Holthen en De Wolff Schepenen compareerden 
 Cornelis Verhoef en sijn Huijsvrouw Maria Brandsen Eheldn. 
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 welcke in desen verklaren in eenen vasten en onverbreke.. 
 lijken erfkoop te hebben verkoft haar welgelegen huiijs, staande 
 in de Donkerstraat deser Steede, naast de behuijsinge van 
 Reijnier Reijniersen, soo en als hetselve tegenswoordig bij 
 Baltus Schaftenaer in huur bewoond en gebruijkt word, en 
 dat voor een summa van vijf hondert Car. guldens …………………….   500-:- 
 en dat ten erflijken behoeve van den Heer Claas Groote Juni.. 
 or, Koopman in hout tot Zaandam en sijne Erven, lastende 
 jaarlijks in een ordinar. verponding met de maanpenning 
 3-5-4, welke verponding Verkooperen tot den jaare 1761 sullen 
 moeten suijveren, waartegens de Heer Kooper de huijshuur, 
 1º. Meij 1763 sullende verschijnen, sal profiteren, van welke 
 koopspenningen Comparanten in desen bekennen voldaan 
 te zijn, en den eersten en laatsten penning te hebben ont.. 
 fangen, nu in deese aan voorñ. Heer Kooper doen cederen 
 en opdragen den regten eijgendom van bovengemelde 
 behuijsinge, sig sterk makende en de rato caverende voor 
 alle diegeene, welke eenige pretensie op deselve soude 
 kunnen mogen of willen maken, met belofte on die 
 naa Stadregten te sullen wagten en wharen als regt is, 
 alles onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 8. Febr. 1763. 
 
 
 Voor De Meester en Van Holthe Schepenen compareerden 
 den Heer en Mr. Francois Pieter de Bas en Vrouwe Jacoba 
 Maria Suurmond Eheliedn., de laatste als universeel 
 Erfgenaam ex testamento van wijlen haar WelEd. Oom 
 Zal. den Heere Professor Gerhardus Schroder, binnen 
 Harderwijk den 16 Decemb. 1762 overleden, en hebben de 
 Comparanten soo veel nodig of dienstig tot voldoening van 
 deser Stad willekeur het erfhuijs en erfuijterschap van 
 de voorñ. Heer Professor Gerhard Schroder omni meliori modo 
 verburgt, gelijk deselve doen kragt deses, stellende tot 
 dien eijnde voor alle bewijselijke schulden te betalen 
 en vervolgens te voldoen all ’t geen ijmand in genere op het 
 erfhuijs te spreken heeft, tot Burgen den Heeren H.J. van 
 Erkelens en Anthonij Wakker, genoegsaam gegoedet, dewelke 
 præsent zijnde, daar voor haar personen en goederen hebben 
 verbonden ten effecte als nae regten en hebben de Compa.. 
 ranten de voorsr. haare Burgen wegens dese burgtogt wederom 
 belooft te indemniseren en schadeloos te houden, de super 
 stipulando.   Actum Harderwijk den 3. Januar. 1763. 
                                        Registr. d. 8. Febr. 1763. 
 
 
 Voor J.W. van Westervelt en Pannekoek schepenen compa.. 
 reerde Gijsberta Pieters de Vries tutore secretario, en bij resolutie 
 van Schepenen deser Stad, in dato d. 15. Novemb. 1762, meerder.. 
 jarig verklaart, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deses Mr. Hendrik Johan Ardesch, alsmede Sijmon 
   Vol 
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 Volthe en Jan Straalman, alle drie tesamen of 
 een ijder in het bijsonder, ten eijnde om in het generaal 
 alle des Comparantes saaken, soo hebbende als toekomende, 
                                                    (waarteneemen  
 soo wel om voor haar intevorderen haar gelegateerde 
 vijf duijsent gulden, dewelcke door wijlen Hendrikje 
 van Balkenschoten, Huijsvrouw van Aalt van der Hoef, 
 volgens testament in dato d. 18 Julij 1745 voor den Schol.. 
 tis des Ampts Nijkerk en Gerigtlieden gepasseert,  
 aan haar gelegateert zijn, en deswegens tegens Evert 
 Lubbertsen van der Hoeff als erfgenaam ex testa.. 
 mento, of op de boedelsgoederen van wijlen gemelte 
 Hendrikje van Balkeschoten, en waar ter plaatse 
 sulks nodig mogt wesen te procederen, gelijk meede 
                                 (geregte erfportie in) 
 om tot bekominge van haar \/ grootmoederlijke nala.. 
 tenschap tegen Arnd Vliek, als Erfuijter te procederen, 
 en dus in het generaal tot het een of andere soodane 
 middelen regtens te emploijeren als de Geconstitueerdens 
 best sullen vermeijnen te behooren, ten dien eijnde alle 
 ingangen regtens te gebruijken, terminen te respicieren, 
 sententien te aanhooren en de voordelige ter executie 
 te leggen, of van de nadelige soo nodig te appelleren, 
 ook te caveren, accorderen, en voorts in het generaal alles 
 te doen en laeten geschieden ’t geen de noodruft der 
 saaken vereijschen en de Comparante, selfs præsent 
 zijnde, soude konnen of mogen doen, cum potestate 
 substituendi en onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis 
 ac nesessariis, mits de Geconstitueerds. verpligt blijven 
 te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, onder 
 verband en submissie als nae regten.   Actum den 11. Febr. 
 1763. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen en als Over.. 
 weesmeesteren, compareerde Jan Petersen, Weduwenaar van 
 wijlen Dirkje Peters, sig willende verandersaten, verklaart 
 met onderbenoemde Voogden een overslag des boedels gemaakt 
 te hebben aan sijn twee minderjarige Kinderen, genaamt 
 Cornelisje en Peter Jansen, voor haar Moeders versterf be.. 
 wesen te hebben de goederen in het Momberenboek fº. `7 
 gespecificeert, met een kist waarin deselve onder de 
 bewaring van Lubbert Jansen, der Kinderen Voogd en Oom, 
 materieel sullen blijven berusten, mitsgaders hondert sestig 
 gulden aan contant geld, die door de Voogden ten spoedigsten 
 tot der Kinderen meeste profijt sullen werden uijtgedaan, 
 waartegens de Comparant op sig neemt alle schulden en lasten 
 benevens den overigen gehelen boedel, de Kinderen mits 
 dese voor alle namaning jost en schadeloos te guaran.. 
 deren, voorts dese sijne Kinderen te alimenteren, reden 
 en kleden tot haar mundige dagen incluijs, en alles te 
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                                                  (laeten 
 (leeren wat sijn staat sal koomen mede te brengen, 
 Waar meede te vreeden waaren Jubbert Jansen en Hendrik 
 Petersen, die op heden bij de Heeren van de Magistraat tot 
 Voogden zijn aangestelt. 
 Des oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren geappro.. 
 beert en getekent binnen Harderwijk den 11. Febr. 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Eijbert 
 Heeren, siek te bed leggende, dog sijn verstand ten vollen 
 magtig, en Gerretje Teunis Eheliedn., welcke verklaarden 
 uijt onderlinge liefde en genegentheijt malkanderen en 
 den een den anderen, doende sulks reciproce kragt deses, 
 te legateren en bemaaken het vrugtgebruijk van alle 
 gerede en ongerede goederen, actien en crediten, niets ter 
 werdeld uijtgesondert, die d’ eerst stervende der Comparanten 
 sal koomen natelaeten, soodanig dat de langst levende 
 sijn of haar leven lang sal besitten en gebruijken, soo  
 als de Stad en Landregten sulks aan een Tugtenaar of 
 Tugtenaaresse permitteren, alles buijten bespiering of 
 tegenseggen van ijmand. 
 Willende en begerende, dat dese naa doode der eerst ster.. 
 vende na regten effect sal sorteren in voegen ’t selve 
 best kan bestaan. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 14. Februar. 1763.  was nevens twee ca.. 
 chetten, een in rood en een in swarten lak gedrukt, ge.. 
 tekent   Jan Apeldorn.  D. Boonen. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvank regt is, Gijsbert Claver 
 en Albert Claver voor het erf en sterfhuijs van Jan.. 
 netje Willems de Vent; des beloofde Hendrik Claver, 
 door doode van sijn Dogter, bij wijlen voorsr. Jannetje Wil.. 
 lems ehelijk geprocreërt, genaamt Jannetje Hendriks, 
 en naa doode van voorsr. haar Moeder overleden, volgens 
 Huijwlijks voorwaarde, met wijlen sijn gemelte Ehe.. 
 Vrouwe den 6. Meij 1762 voor Schepenen deser Stad 
 opgerigt, als Erfgenaam van sijn geseide Vrouwe, voorsr. 
 Burgen te vrijen, wagten en wharen, als erfhuijs regt is, 
 onder verband en submissie als naa regten.   Actum den 16. 
 Febr. 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Adam 
 van Luijk en Helena van Eerten Ehelieden, welcke 
 bekenden voor sig en haar Erven op den 14. Julijk 1754 ver.. 
 koft te hebben en over sulks te cederen en transpor.. 
 teren, een opstal van een enkele boog agter de muur 
 op de Beek, tegen over het huijs van de Muntmr. Hens.. 
  ` ber 
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 bergens Erfgenamen, belast met 6 stuijvers booggeld 
 voor de Roeijdragers, aan Teunis Rabbat en Catharina 
 Barners Eheliedn., voor een summa van tagtig Caroli 
 guldens, daar van Comparanten bekenden voldaan en be.. 
 taalt te weesen, belovende voorsr. opstal te wagten 
 en wharen, als erfkoopregt is.   Actum den 17. Febr. 1763. 
 
 
 Voor De Meester en van de Graaff Schepenen compareer.. 
 den Jan Vosselman en Claasje Jans Eheliedn., tutore 
 marito, als meede Erfgenamen van des eerste Comparants 
 Moeder wijlen Geesje Berends, in leven getrouwt aan 
 Henricus Teunissen, en verklaarden in de beste en bestendig.. 
 ste forme regtens te constitueren en magtig te maken 
 kragt deses Willem Brascamp, Onderscholt te Apeldorn, 
 ten eijnde om naamens de Comparanten met de overi.. 
 ge Ergenamen van voorsr. Geesje Berends te transporte.. 
 ren soodaene helfte van een huijs, staande in Apel.. 
 dorn, als in het openbaar is verkoft en deswegens be.. 
 lofte van wharinge te doen, voorts de koopspenningen 
 te ontfangen en daar voor te quiteren en in het gene.. 
 raal alles te doen en te laeten geschieden ’t geen de 
 noodruft der saake vereijschen sal en de Comparanten, 
 selfs præsent zijnde, souden kunnen mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van rati.. 
 habitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
 als na regten, mits den Geconstitueerde van sijn 
 verrigting sal moeten doen behoorlijke rekening en 
 reliqua.   Actum den 23. Febr. 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en W.J. van Westervelt Schepenen com.. 
 pareerden de Heer en Mr. Hendrik Johan Ardesch, als 
 Volmagtiger van Lambartus Ekelenburg, vermogens vol.. 
 magt voor Burgermeesteren en Regeerders der Stad 
 Amsterdam op den 8. Octob. 1762 gepasseert, Jan van 
 Raalten als Volmagtiger van Maria Ekelenburg, 
 vermogens volmagt op den 2. Novemb. 1762 tot Haer.. 
 lem gepasseert, en Johannes Vermeer, als Volmagtiger 
 van Hendrik Ekelenburg, vermogens volmagt op den 
 4. Octob. 1762 tot Amsterdam gepasseert, welcke vol.. 
 magten aan ons zijn getoont, bij ons gelesen en be.. 
 vonden de magt deses te behelsen, te saamen Kin.. 
 deren en ijder voor een derde portie Erfgenamen van Jan 
 Ekelenburg en Beertje van Raalte in leeven Echte.. 
 lieden, dewelcke verklaarden in haar qualiteiten in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop naamens haere Constituanten te 
 hebben verkoft, en alnu kragt en mits desen te cederen en trans.. 
 porteren aan Gerret van Essen en Hendrica Messink Echte.. 
 lieden en haar Erven een hof, gelegen op de hoek van de 
 Bleek, naast den Hof van Jan Claasen, doende in 
 ordinar. verponding 7 st. 2 peñ., en sulks voor een summa 
 van hondert vijfthien Caroli guldens, daar van 
   Comp 
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 Comparanten bekenden voldaan te zijn. 
 Aan Andries Snel en Beertje Hommels Echteliedn. en 
 haare Erven een hof, gelegen buijten de Smeepoort aan een 
 steegje naast de Wed. Geesdorp ter eenre en de Erfgeñ. 
 van Claas Corf ter andere sijde, doende in ordinar. verponding 
 16 stuijvs. , en sulks voor een summa van twee hondert en 
 thien gulden, daar van Comparanten mede ten volle be.. 
 kenden voldaan te zijn, belovende mitsdien de Compa.. 
 ranten een ijder der Coperen sijn gekofte parceel te sul.. 
 len wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 verponding tot over den jaare ordin. 1761 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoopregt is, onder verband van der Principalen perso.. 
 nen en goederen, met submissie als na regten.   Actum 
 Harderwijk den 23. Febr. 1763. 
 
 
Geprotocoll. ten Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen compa.. 
nieuwen prothocol reerde Willem Jacobsen van Beekhuijsen voor sig en 
Rub. Hierden fº. naamens sijn Huijsvrouw Lucretia Everts, vermogens vol.. 
400. magt de dato 25. Febr. 1763 gepasseert tot Epe voor de 
 Scholtis D. Brouwer en Gerigtsluijden Jan Teunis en Har.. 
 men Rutgers, door ons gelesen en van waarde erkent, 
 dewelke verklaarde wegens opgenomene en ter leen 
 ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
 aan Mr. N.W. de Meester en Vrouwe G.J. Toewater 
 Eheliedn. een summa van drie hondert Caroli guldens 
 waar van jaarlijks, en ieder jaar op de verschijndag, sullende 
 heden over een jaar ’t eerste zijn, en soo vervolgens tot de 
 finale aflosse toe, voor interest beloven te sullen 
 betalen negen guldens en dus drie per centum; sullende 
 dit capitaal van weerkanten jaarlijks kunnen opgeeijscht 
 en opgeseit werden, mits drie maanden voor de verschijndag. 
 Verbindende tot nakominge deses haare personen en goe.. 
 deren, geene uijtgesondert, soo gerede als ongerede, en 
 speciael drie sevende parten in een campje saajland ge.. 
 naamt Grevencamp, leggende met het eijnde in het 
 Suijden aan de Weijtgrave in het Schependom der Stad 
 Harderwijk, West langs het huijs en weegje van wijlen 
 de Heer A. van Westervelt, meijers wijse bewoont door 
 Evert Willemsen, Noord aan de hoffstede van Rijnt Lubbert.. 
 sen en Oost langs het land van wijlen de Heer A. van Wester.. 
 velt, waar van het holtgewas, even als het land met 
 voorñ. Heer in het gemeen is, deselve submitterende 
 en verbindende aan de judicature en executie van de WelEd. 
 en Agtb. Magistraat der Stad Harderwijk, en voorts 
 van alle Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten, met re.. 
 nunciatie van alle hiertegen eenigsints strijdende 
 exceptien en in specie die van ongetelden gelde, om 
 alle opverhoopte hinder en schade met de daar op te 
 lopene kosten ten allen tijde daar aan te kunnen 
 en te mogen verhaelen.   Actum Harderwijk den 26. 
 Febr. 1763. 
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Geprothocol. ten 
nieuw prothoc. Voor Apeldorn en Van Holthe Schepenen compareerde 
Rub. Vijhestraat Dr. Arnd Vliek en bekende wegens opgenomen en ter 
fº.62 leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schul.. 
 dig te weesen aan en ten erflijken behoeve van Ja.. 
 cob van Wanrode en Lambertje Coobus Echteliedn. de 
 summa van drie hondert Caroli gulds. ad 20. Stuijvs. ‘t 
 stuk, daar voor belovende jaarlijks op den verschijndag 
 ( heden over een jaar d’eerste) te sullen betalen een 
 rente van vier gelijke guldens van ijder hondert, waar 
 meede sal continueren tot de effective aflosse toe, 
 die alle jaar op voorsr. verschijndag sal kunnen of mo.. 
 gen geschieden, mits een vierdeel jaars bevorens van de 
 een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van gemelte capitaal, renten en kosten ver.. 
 bind de Comparant sijn huijs, schuijr, brouwereij met de ketel 
 en alles wat tot de brouwereij gehoort, en verdere ap en 
 dependentie, soo als een en ander staat en gelegen is binnen 
 dese Stad in de Vijhestraat, naast het huijs van Evert 
 Gosensen ter eenre en het steegje bij die Munthe ter 
 andere sijde en thans bij den Comparant bewoont en ge.. 
 bruijkt word, stellende tot een verdere whaarschap sijn 
 persoon, gereede en ongereede goederen, onder verband 
 en submissie als naa regten, met renunciatie van 
 alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge.. 
 telden gelde.  Actum den 7. Maart 1763. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen compareerde 
 Gerretje Karssen, in desen soo veel nodig geassisteert 
 met Jan Volte als haaren gekoren Momber, te kennen 
 gevende hoe dat op den 8. Febr. laastleden door een deser 
 Stad Roeijdrageren, ten overstaan van een ‘s  Hoven Bode  
 aan de Comparante waare geinsinueert brieven van cita.. 
 tie van den Hove deser Provincie, geimpetreert door 
 des Comparantes Vader Peter Karssen tegens haar Compa.. 
 rante en Cornelis Lubbertsen, en waar bij sij beijde 
 zijn gelast om van het huijwlijks engagement, 
 tusschen haar beijden ingegaan, te desisteren en afte.. 
 sien, en in cas van verwijgering, dilaij of vertrek, ge.. 
 citeert tegens den 10. deses en nader tegens den 21. 
 April aanstaande ter rolle gerbragt, om in persoon voor 
 welgemelten Hoove te erschijnen, om te hooren verkla.. 
 ren dat het huijwlijks engagement tussen haar beijde, 
 sonder consent van des Comparantes Vader ingegaan, is nul, 
 kragteloos en van onwaarde, en dat sij mitsdien daar van 
 soude moeten desisteren en afsien; dat sij Comparante eens.. 
 deels in overweging genomen hebbende, dat soodaene 
 huijwlijks engagement als sij met voorñ. Cornelis Lub.. 
 bertsen mogt hebben ingegaan, absoluijt is geschiet 
 sonder voorweten en consent van haar Comparantes 
 Vader, en anderdeels geinformeert zijnde geworden 
   dat 
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 dat volgens de placaten deser Provincie alle 
 huijwlijks engagementen, door Kinderen sonder consent 
 van derselver Ouders ingegaan, zijn onbestaanbaar, nul 
 en nietig, dierhalven verklaarde de Comparante 
 bij desen vrijwillig te condescenderen in de voornoemde 
 eijsch en conclusie bij de gemelte ’s Hoves brieve 
 van citatie door des Comparantes Vader tegens haar 
 gedaan en genomen, en mitsddien volkoomen te de.. 
 sisteren en aftesien van alle huijwlijks engage.. 
 menten, welke tusschen haar en meergemelte 
 Cornelis Lubbertsen ingegaan mogten zijn, houdende 
 deselve voor nul, kragteloos en van onwaarde, en 
 even als of die noijt waaren ingegaan, hoopende 
 dat haar Vader hiermeede genoegen neeme 
 en de onvoorsigtigheijt, die de Comparante, om sig 
 buijten sijn consent te engageren, heeft begaan, 
 aan haar vergeven sal. 
 Voorts verklaarde de Comparante meede bij deesen 
 te constitueren en volmagt te maaken de Heer 
 en Mr. A.O.F. Bomble Vatebender, Advocaet voor 
 den Hove Provinciael van Gelderland, om in naame 
 van den Comparante bij acte ter Griffie van Welge.. 
 melten Hove te passeren, all hetgeen voorsr. nader 
 te declareren en teffens in de voorñ. eijsch en conclu.. 
 sie van des Comparantes Vader formeel te condescen.. 
 deren, met magt van substitutie, belofte van ra.. 
 tihabitie en indemniteijt, onder verband als na regten. 
 Actum den 12 Maart 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en Van Holthe Schepenen compareerden de 
 WelEd. Gestr. Heer Jan Bavius de Vries, Oud Raad en Fiscael 
 van de Colonie van Surinamen en de WelEd. Vrouwe Ma.. 
 ria Catharina Cores Eheliedn., dewelke in de bestendigste 
 forme regtens hebben geconstitueert en magtig gemaakt, 
 doende sulks kragt deses, den WelEdel. Agtbr. Heer Hen.. 
 drik Saffin, Raad in den Edelen Hove van Civile Justitie 
 in voorseijde Colonie van Surinamen, om in afwesen van 
 den Heere en Vrouwe Constituanten naa coustume locaal 
 te cederen, transporteren en overtedragen aan en ten behoe.. 
 ve van den WelEd. Agtb. Heere Willem Hendrik van 
 Steenbergen, Raad van Police en Criminele Justitie 
 in die Colonie Surinamen een sekere plantagie, 
 genaamt Vrisenburg Nova, gelegen in Matipica 
 Kreek, met alle sijne bepotingen, beplantingen, Slaaven, 
 gebouwen, gronden en verdere ap en dependentien daar 
 aan en bij gehorende, soo als deselve aldaar kennelijk 
 gelegen is, ingevolge acte van verkoping de dato den 
 9. Julij 1762, voor den Notaris Cornelis van der Looij en daar  
   ge 
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 genoemde Getuijgen in Rotterdam gepasseert, en sulks 
 voor een summa van ses en dartig duijsent guldens 
 tot veertig grooten ijder, voor welke koopspenningen 
 de Heer en Vrouw Constituanten ook bij desen den Hee.. 
 re Geconstitueerde magtig maaken en authorise.. 
 ren voor goede betaling te bedanken, quitantie 
 in forma te passeren, en te bekennen den laat.. 
 sten penning met den eersten ontfangen te hebben, 
 en dus in het geheel en wel voldaan te zijn door 
 den WelEd. Gestr. Heere Gerhard Francois Meijners, 
 Oud President Schepen der Stad Rotterdam en sijne 
 Societeijt, canterende op naame van Mevrouwe de 
 Wede. Ad. Hamilton en Meijners, Kooplieden en 
 Banquiers te Rotterdam; speciael ook auctoriserende 
 de Constituanten bij desen den Heere Geconstitu,, 
 eerde om aan den Heere Koper ook te cederen en 
 in vollen eijgendom te geeven en sekere Kriool Neger.. 
 jonge, genaamt Primo, onder die naamt bij den Hee.. 
 re Koper bekent, en soo verders daar in en omtrent 
 alles te doen het geen na de natuur en voorvallen 
 van saaken sal werden gerequireert, sub clausulis 
 ratihabendi ac indemnisandi cæterisque de jure 
 solitis et necessariis, onder verband en submissie als 
 nae regten.   Actum in Harderwijk den 23. Naaert 1763. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen en Over.. 
 weesmeesteren compareerde Hannes Davidsen, Weduwe.. 
 naar van Hendrikje Hannis en verklaarde, sig sullende 
 verandersaten, sijne drie Kinderen, bij gemelte Hendrikje 
 Hannis in Echt verwekt, met naamen Hannis, Gijsje 
 en Petertje Hannis, voor ’s Moeders versterf te bewijsen 
 ijder eene summa van thien gulden, dus samen 
 dartig gulden, te betalen als deselve tot haare 
 mundige dagen sullen gekoomen zijn, belovende 
 daarenboven deselve tot haare mundigheijt te 
 sullen onderhouden in kost en drank, kleding en re.. 
 ding, voorts naa staat en gelegentheijt te laeten 
 leeren leesen en schrijven en hetgeene voorts 
 tot een goede opvoeding nodig is. Hier waaren aan 
 over en mede te vreeden Peter Hannissen en 
 Willem Lubbertsen, als bij de Magistraat deser 
 Stad aangestelde Voogden. 
 Aldus bij ons als Overweesmeesteren geapprobeert 
 en getekent op den 25. Maart 1763. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor deselve Schepenen en Overweesmeesteren compareer.. 
prothoc. Rub. Vijhe.. den Willem Bosch ter eenre, Grietjen en Maria 
straat fº. 66. Bosch, benevens Rijkert van Otterloo en Harman.. 
 nus van Kleef, als bij de Heren van de Magi.. 
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 straat aangestelt tot Voogden over de minderjarige 
 Jan en Jannetje Bosch, specialijk op den 25 Maart 
 1763 bij welgemelte Magistraat ad hunc actum ge.. 
 authoriseert ter andere sijde, te saamen Kinderen van 
 Heijmrik Jan Bosch en Marta Olthuijsen in leven 
 Echtelieden, hebben samentlijk ( na voorgaande staat 
 en inventaris) opgerigt een onverbrekelijk erfmagescheijt 
 over haar ouderlijke nalatenschap in deser voegen: 
 Dat Willem Bosch in een volkomen eijgendom sal 
 hebben en behouden het huijs cum ap en dependentiis, 
 kennelijk in de Vijhestraat staande tussen de 
 huijsen van Rijket van Otterlo en Aart Cornelissen 
 Coning, benevens de grutmoolen, paard en alles wat 
 daar toegehoort, alsmede den gehelen inboedel, 
 bed, bulster, koper, tin, linnen tot tafel en bed geho.. 
 rende, de winkel met alles wat daar bij hoort, soo 
 en in dier voegen, als bij haar voorsr. Ouders stervende 
 is nagelaten, soo nogtans, dat de klederen, linnen, 
 wullen, sijlver en goud, tot haar Ouders lijf gehoort 
 hebbende, benevens het contante geld, waaronder 
 de prijs der boekweijt, geperelde gerst en haverdegort 
 naa marksgang gerekent, daar meede onder begrepen 
 is, en sig te saamen bedragende …………………     287-13-: 
 en op dato deses naa betaling der rekeningen tot 
 lasten des boedels thans voorhanden zijnde, tussen 
 voorsr. Kinderen met haar vijven egaal sullen verdeelt 
 werden, blijvende de overige boedels in en uijtschulden 
 die nog onbetaalt, en waarvan de rekeningen op heden 
 niet zijn ingekoomen, tot private schade en baate 
 van gemelte Willem Bosch. 
 Waartegens bekende Willem Bosch voorñ. aan sijn 
 twee meerderjarige Susters Grietje en Maria Bosch 
 ijder schuldig te weesen de summa van twee 
 hondert Caroli guldens, waar voor hij beloofde jaarlijks, 
 (heden over een jaar de eerste) te sullen betalen drie 
 gulden van ijder hondert voor rente,  waar in sal conti.. 
 nueren tot de aflosse toe, die ten allen tijde, 
 als sijn voorsr. Susters het desidereren, sullen kunnen 
 werden opgeeijscht, mits een vierdeel jaar bevorens zijnde 
 opgeseijt. 
 Daar benevens bekent voorsr. Willem Bosch aan sijn 
 minderjarige Broeder en Suster bovengenoemt ook ijder 
 twee hondert gulden schuldig te weesen, welcke hij 
   aan 
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 aanneemt ter eerster requisitie naa derselver meer.. 
 derjarigheijt te willen betalen, en belooft in plaats 
 van rente haar gedurende haar minderjarigheijt 
 te sullen van huijsvesting, alimentatie, kleding 
 en reding voorsien, haar te laeten leeren leesen, 
 schrijven, en ’t geen sij verder tot een ordentlijke 
 kostwinning sullen van node hebben, tot genoe.. 
 gen  van bovengemelde Voogden. 
 Dan nog bekent hij aan geseijde minderjarigen schul.. 
 dig te weesen te saamen een summa van een 
 hondert en vijftien guldens, zijnde haar geregt aandeel 
 in het contante geld bovengemelt, daar voor hij 
 jaarlijks tot de voldoening toe, aan de Voogden ten 
 behoeve der Kinderen voor rente sal betalen vier 
 gulden. 
 Tot securiteijt van dit een en ander stelt geseide 
 Willem Bosch tot een speciael onderpand sijn huijs en 
 grutmole met alles wat daar toe behoort, en hier 
 boven breder gemelt, en stellende verder tot een whaar.. 
 schap sijn persoon, gerede en ongerede goederen, ten 
 bedwang en submissie als naa regten. 
 Waarmeede de Contrahenten en Condividenten in 
 alle vriendschap van malkanderen zijn gescheijden 
 en bekennen de meerderjarige Dogters haar aandeel in 
 klederen en contant geld te hebben ontfangen, ge.. 
 lijk ook de Voogden der minderjarigen aandeel in de kle.. 
 deren om deselve ten haaren voordele te emploije.. 
 ren, voorts malkanderen en den een den anderen te 
 wagten en wharen, als erfmagescheijts regt is, onder 
 verband als naa regten. 
 T’ oirkonde is, soo veel de minderjarigen aangaat, 
 bij de Heeren van de Magistraat geapprobeert en 
 door ons getekent binnen Harderwijk den 26. Maart 
  
 
 
 1763.Voor Apeldorn en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Teunis Rabbat en Catharina Barners Eheliedn., wlke beken.. 
 den in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks te cederen en transporteren aan Jan Cornelissen, voor sig 
 en als Weduwenaar vanGerretjen Hannissen, den opstal van 
 een enkele boog, staande agter de muur tussen de behuijsing 
 van Comparanten en de schuur van Burgermr. van Holthe, 
 gevende jaarlijks aan de Stads Roeijdrageren drie stuijvers voor 
 booggeld, voor de summa van drie en twintig gulden vrijgeld, 
 daar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te wesen, 
 belovende voorsr. opstal te wagten en wharen als erfkoop 
 regt is.   Actum den 31. Maart 1763. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen 
 compareerden Sijtje Peters, Weduwe van Dirk van Gijn en Peter 
 van Gijn, zijnde meerderjarig, sig sterk makende voor sijn  
   ab 
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 abstente Susters, welcke bekenden in een vast en stedigen 
 erfkoop op d. 13 Feb. 1763 uijt de hand verkoft te hebben en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Loge Reijers 
 en Jannetje de Vries Eheliedn., een camp hoojland, gelegen aan 
 Westen tussen de twee campen vann de Erfgenamen van Lode.. 
 wijk Hulsentob, doende in ordinaris verponding 14 stuijv. en 2 penñ., 
 soo als het bij Bastiaan Olofsen gebruijkt werd, voor de summa 
 van drie hondert Caroli guldens vrijgeld, waar van Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. 
 camp hooijland te wagten en wharen kommervrij en alle voor.. 
 pligt, tot de verponding 1761 incluijs, hier van aftedoen als erf.. 
 koopregt is, onder verband ensubmissie als naa regten.   Actum 
 2. April 1763. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerden Willem van 
nieuw prothoc. Beekhuijsen voor sig en als Volmagtiger van sijn Vrouw Luijtje 
Rubr. tussen de Eeverts, vermogens volmagt voor den Scholtis van Epe en Gerigts.. 
Broek en Sandsteeg luijden op den 05. Februar. 1763 gepasseert, en bij ons van waarde 
fº. 149 vs, bevonden, welcke voor sig en qual. præd. bekende wegens opgeno.. 
 men en ter leen ontfangen penningen schuldig te weesen aan 
 Aart Mulder en Johanna van Broekhuijsen Eheliedn. de sum.. 
 ma van vijftig Caroli guldens, waarvoor sij Comparanten beloof.. 
 den jaarlijks te sullen betalen voor rente twee gulden en daar 
 in continueren tot de aflosse toe, die jaarlijks op den verschijn.. 
 dag, heden over een jaar de eerste, sal kunnen geschieden, mits 
 een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt verbind hij Comparant sijn voorñ. Vrouws geregte 
 vijfde portie in de helfte van de Pad Camp, gelegen aan de 
 Sandsteeg tussen de campen van wijlen den Heer Oud Burgermr. 
 Van Westervelt en die van Cornelis van der Veen, heenkomende 
 van wijlen haar Vader Evert Aalten en thans bij sijn Weduwe 
 in tugt beseten werd haar leven lang, om capitaal, renten en 
 kosten daar aan te kunnen verhalen, soo drae de tugt geexpireert 
 sal weesen, stellende tot een verdere waarschap haar persoon 
 en goederen ten bedwang als naa regten, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge.. 
 telden gelde.   Actum den 6. April 1763. 
 
 
Geprothocolleert Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden Reijer Evert.. 
ten nieuw prothoc. sen en Lubbertje Peters Eheliedn. welcke bekenden voor sig en 
Rub.tussen de Broek haare Erfgenamen schuldig te weesen aan Aart Mulder en  
en Sandsteeg fº.149 vs. Johanna van Broekhuijsen Eheliedn. en haare Erven de sum.. 
 ma van vijf en seventig Caroli guldens ad 20 stuijvers het stuk, heen.. 
 komende wegens gelevert ijserwerk, arbeidsloon en smitswerk, 
 sedert den 10. Meij 1757 tot en met 16. Aug. 1760 incluijs, volgens 
 rekening daar van zijnde. Tot securiteijt derselver hebben sij Com.. 
 paranten verbonden des eerste Comparants vijfde portie in de 
 helft van de Pad Camp, gelegen aan de Sandsteeg tussen de campen 
 van wijlen den Heer Oud Burgermeester Van Westervelt en die 
 van Cornelis van der Veen, heenkomende van wijlen sijn Va.. 
 der Evert Aalten en thans bij desselfs Weduwe haar le.. 
 ven lang in tugt beseten werd, om voorsr. 75 gld. naa expiratie 
 der tugt daar aan te kunnen verhaelen, stellende tot een 
 verdere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang  
 als naa regten, met renunciatie van alle exceptien dese 
 eenigsints contrarierende, in specie van ongetelden gelde, 
 waarmede de peijnding, door voorsr. Aart Mulder op der Com.. 
   pa 
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 paranten goederen, den 30. Maart 1763 ondernomen, sal 
 zijn en blijven opgeheven en buijten alle effect gestelt. 
 Actum 8. April 1763. 
 
 
 Voor H. Van Westervelt en De Wolff Schepenen loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is, Jacobus Huijberts 
 en Cornelis van Nunspeet voor het erf en sterfhuijs 
 van Jan Leenders en Geertje Staal in leven Echtelie.. 
 den; des beloofden Leendert Jansen en Lambert Both, in 
 huijwlijk hebbende Maritje Jans, Kinderen en Erfgenamen 
 van geseide Egtelieden, voorsr. Burgen te vrijen als erf.. 
 huijs regt is.   Actum den 9. April 1763. 
 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde Adria.. 
 na Cornelia van Tol, Weduwe van Michiel Lonquepijn, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maaken kragt deses Mr. 
 Hendrik Johan Ardesch, Advocaat voor desen Stadgerigte, 
 ten eijnde om naamens de Comparante waertenemen sodane 
 injurie proceduire, als deselve voornemens is tegen Willemi.. 
 na Diesbergen voor desen Stadgerigte te entameren, 
 deselve daarin te patrocineren, soo wel tot honorable 
 als profitable beteringe ende daaromtrent soo in als 
 buijten het Gerigte te doen en laeten geschieden 
 het geene den Geconstitueerde goedvinden en vermeij.. 
 nen sal behooren en sij Comparante, selfs præsent  
 zijnde, soude konnen, mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure soli.. 
 tis ac necessariis, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 11. April 1763. 
 
 
Geprothocoll. ten nieuw Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
prothocol Rub. Hier.. Roelof Wijgmansen en Gerretje Roelofs Echtelieden, wel.. 
den fº.367vs. ke bekenden voor sig en haar Erfgenamen wegens opge.. 
 nomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deug.. 
 delijk schuldig te weesen aan den Heer Mr. Petrus Fran.. 
 ciscus van Erkelens en Vrouwe Anna Gerharda Maria 
 van der Merwede van Muijlwijk Eheliedn. en haar Erven 
 een capitale summa van vierhondert Caroli guldens ad 20 
 stuijvs. het stuk, en daar voor belovende jaarlijks op de 
 verschijndag (heden over een jaar de eerste) voor rente 
 te sullen betalen drie gulden tien stuijvers van ijder 
 hondert, dog de rente binnen drie maanden naa dato niet 
 betalende, alsdan vier gulden van ijder hondert sullen be.. 
 talen, en daar mede te continueren tot d’effective aflosse 
 toe, die alle jaar op de verschijndag sal kunnen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevoren van d’eene of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van geseide 
 capitaal, renten en onverhoopte kosten verbinden wij 
 Comparanten in specie ons erfje, bestaande in huijs, 
   hof 
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 hof en verder getimmer, dat reets gemaakt of naamaals 
 getimmert mogt werden, niets uijtgesondert, soo als hetselve 
 in sijne bepaling kennelijk gelegen is voor aan in Hierden, 
 schietende van voorn aan de gemene weg tegen over de 
 eerste holtcamp en van agteren aan het huijs en berg van 
 Jan Arntsen, soo als hetselve bij Comparanten bewoont 
 en gebruijkt werd, stellende tot een verdere whaarschap 
 haar personen en goederen ten bedwang en submissie als 
 na regten, met renunciatie van alle exceptien dese con.. 
 trarierende, in specie van ongetelden gelde.  Actum 14. April 
 1763. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Willem 
nieuw. prothocol Jansen en Petertje Roelofs Echtelieden, welcke bekenden wegens 
Rub. Oostermehen opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
fº. 126 schuldig te wesen aan de minderjarige Kinderen van Aart Cor.. 
 nelissen en Goutje Hendriks, volgens auctorisatie van de Hee.. 
 ren van de Magistraat de dato d. 11. April 1763 op haar Voogden 
 Neuij Evertsen en Gerret Willemsen verleent, de summa 
 van drie hondert en vijftig Caroli gulden Hollands, waar voor Com.. 
 paranten beloofden jaarlijks op de verschijndag, heden over een 
 jaar de eerste) aan rente te sullen betalen drie gulden 
 van ijder hondert, en daar mede continueren tot de aflosse 
 toe, die alle jaar op de verschijndag sal kunnen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten verbinden 
 Comparanten drie math Hoojland op de Oostermehen, tussen die 
 van wijlen den Heer Oud Burgermeester Van Westervelt en 
 Reijnt Lubbertsen, stellende tot een verdere whaarschap haar 
 personen , gerede en ongerede goederen ten bedwang en submissie 
 als naa regten, met renunciatie van alle exceptiien dese 
 contrarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum den 
 14. April 1763. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compareerde 
 den Heer Aelt van Holthe, onsen meden Raadsvrind, dewelke be.. 
 kende in e beste dorme regtens te constitueren en volmagtig 
 te maken, sulks doende kragt deses, Mr. Jan Hendrik van Has.. 
 selt, Advocaat te Zutphen, om naamens hem Heer Constituant 
 de vergadering der Geerfdens van het Rigter Ampt Doesburgh, 
 welke ter sake van de begevinge van den ontfangst der verpondingen 
 door doode van den Heer Adriaan Damen opengevallen, staat 
 uijtgeschreven en gehouden te worden, te respicieren en aldaar 
 sodane stem, als aan hem, Heer Constituant, als Eijgenaar 
 van het Langewant en Goor in Angelo in voornoemde Rigter.. 
 ampt gelegen en dus als mede geerfde aldaar, is competerende, uijt 
 te brengen en te consenteren op den persoon van Barthold van 
 Hasselt, Soon van de Heer ne Mr. I.C. van Hasselt Burgermr. 
 der Stad Zutphen, en verder daaromtrent te verrigten ‘t 
 geen der saken nooddruft sal koomen te vereijschen en Compt., 
 selfs præsent zijnde, soude konnen, mogen of moeten doen, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
   en 
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 en indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure solitis et 
 necessariis etc.   Actum den 18. April 1763. 
 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerde Vrouwe 
 Maria Elisabeth de Everdinge van den Nijpoort, voormaals 
 Weduwe van de Hr. Johan Fredrik Lantzius tot IJselsteijn, 
 nu huijsvrouwe van den WelEd. Gest. Heer Rijnhart Meno 
 Larcher, Capiteijn in Dienste deeser Lande en met desselfs 
 assistentie, maeke, constituere en aanstelle Joshua 
 van Neck, Baronet, Thomas Walpole, Schildknaap, en 
 de Heer Daniel Olivier, Cooplieden tot Londen, gesaament.. 
 lijk en afsonderlijk mijn waere en wettige Gemagtigdens, 
 omme voor mijn in mijnen naeme en ten mijnen behoeve 
 te cederen en transporteren aan eenig persoon off personen, 
 wien ’t ook soude moogen weesen, twee duijsent ponden, 
 zijnde al mijn gedeelte off stok in de capitaele off prin.. 
 cipaele stok van de Gouverneur en Compagnie van de Bank 
 van Engeland, als ook t’ ontfangen de geaccordeerde penningen 
 daar van en in mijn gem. naeme te geeven volkome qui.. 
 tantien en decharges, voor deselve ratificerende en confirme.. 
 rende all ’t geen mijn Gemagtigdens of ijder van hun 
 daar in sal doen uijt kragt deeses.   Actum Harderwijk den 
 19 Aspril 1763. 
 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Wil.. 
 lem Brinkink als Volmagtiger van Arnoldus Olofsen en 
 Dirkjen Jacobsen Echtelieden, vermogens volmagt in dato den 
 21 April 1763 voor Heeren Burgermeesteren en Regeerders 
 der Stad Amsteldam gepasseert, deselve bij ons gesien en gele.. 
 sen en bevonden sulks te behelsen, verklaarde præd. qual. 
 in een vast en stedigen erfkoop verkoft te zijn en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren seeker vierde part 
 in een huijs, staande binnen dese Stad in de Wullewevers.. 
 straat, tussen de huijsen van Peter van Asselt en de 
 Lieutenant Clemens Avercamp, soo als hetselve bij wijlen 
 Margaretha Olofsen is bewoont geweest, aan en ten erflij.. 
 ken behoeve van Elisabeth en Wijmina Propers, de overige 
 drie parten in eijgendom toebehorende, voor een summa 
 van negentig Caroli guldens Hollands ad 20 St. ’t stuk vrijgeld, 
 daar van de Comparant mits dese bekent voldaan en betaalt 
 te weesen; uijt kragt van gemelte volmagt naamens den 
 eersten Constituant mede te renuncieren van alle prætensien 
 die uijt hoofde van de nalatenschap van sijn Moeder of laast 
 overleden Suster Margaretha Olofsen tegens dese Koperen 
 mogte sustineren te hebben, gelijk ook van huurpenningen, 
 die de Constituanten wegens voorsr. vierde part van wijlen haar 
 geseide Suster Margaretha Olofsen mogte competerende zijn, met 
 belofte van voorsr. vierde part te wagten en wharen kommervrij, 
 met verband sijner Constituanten personen en goederen, ten be.. 
 dwang en submissie als na regten   Actum den 22. April 1763. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen en Overweesmees.. 
 teren compareerde Derk Cempers, Weduwenaar van Geijsjen 
 Eldermans, en veklaarde, sig sullende verandersaten, sijne  
   twee 
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 twee Kinderen, bij gem. Geijsjen Eldermans in echt ver.. 
 wekt, met naeme Johannis en Elbarta Cemperts, voor ’s Moeders 
 versterf te bewijsen ijder een summa van negen en twintig 
 gulden vrijgeld, dus te saamen agt en vijftig gulden, te beta.. 
 len als deselve tot haar mondige dagen gekoomen zijn, als.. 
 meede ’t geene tot haar overledene Moeders lijf is gehorende, 
 bestaande in een stoffen jak en rok, een greijne rok, een cale.. 
 minken rok, een platwerkte rok, een cottoene rok, en swarte 
 greijne rok, een swart grimmelt jak, twee bonte jakken, 
 drie witte Borstrokken, een regenkleet, een baleijnen rok, twee 
 cottoene boesels, ses damaste feijtels, elf hemden, vijf opge.. 
 leijde mutsen met sijn strooken, twee dº. aangesette, elf 
 ronde mutsen, een ondermuts, ses neteldoekse neusdoeken, 
 een capjen, vijf neerstikken, vier paar mouwen, twee paar 
 moffen, een Borst, een silvere beugel, een goud slootjen 
 met sijn coralien, een candelareine doosjen, drie gouden 
 ringen, een boek met silvere krappen, een dº. sonder krappen; 
 en belovende daar en boven deselve tot haar mondige dagen 
 te sullen onderhouden in kost en drank, kleding en reding, 
 voorts nae sijn staat en gelegentheijt te laeten leeren 
 leesen en schrijven en ’t Meijsjen ook te laeten leeren 
 naejen, en ’t geene voorts tot een goede opvoeding nodig is. 
 Hier waaren aen, over en meede te vreden Jan Bosman en 
 Frans Ebbink als bij de Magistraat deser Stad aangestelde 
 Voogden; aldus bij ons als Overweesmeesteren geapprobeert 
 en getekent op den 23. April 1763. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van Holthe Schepenen compareer.. 
 de Hendrik Rijxen, buijten en binnen dese Stad behoorlijk ge.. 
 erft en gegoedet, welke verklaarde sig kragt deser tot Bur.. 
 ge te stellen voor Willem Dageraat, met sijn Huijsvrouw 
 Maria de Kaa voornemens zijnde sig met de woon naa 
 de Stad Zwol te begeven, soodanig dat ingevalle hij voor sijn 
 persoon alleen binnen de naastkomende ses jaaren tot armoe.. 
 de mogte koomen te vervallen, of buijten staat waare sijn 
 kost te kunnen winnen, hij Comparant alsdan gedurende 
 die ses jaaren, en langer niet, sorge soude dragen dat hij 
 niet kwame te vervallen tot laste der Dijaconie van 
 welgemelte Stad Zwol; tot nakominge deser verbind den 
 Comparant sijn persoon, gerede en ongerede goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten, voorts renuncierende 
 van alle exceptien dese eenigsints contrarierende, in specie 
 van ordre of excussie, waarvan hij ter genoegen behoorlijk 
 geinformeert is.   Actum den 26. April 1763. 
 
 
 Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerde Berendi.. 
 na van Rensink, Weduwe van wijlen Henricus Hofman in 
 leven Predikant te Bennekom welke, geassisteert als regtens, 
 verklaart kragt deser te constitueren en magtig te maken 
 Leonardus van Bavel, Apotheker tot Zutphen, om in des 
 Comparants naam te cederen en in vollen eijgendom te 
 transporteren haar huijs, staande binnen de Stad Zut.. 
   phen 
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 phen op de Schipstoel, naast de behuijsing van de 
 Stadssmit van Reurlo kennelijk gelegen en met een gang 
 in de Bornhaverstraat uitkomende, voorts twee huijsjes 
 aldaar in de Bornhaverstraat staande, nader bij transport 
 van den 31. Julij 1726 met de lasten gespecificeert, aan 
 en ten erflijken behoeve van Frans Gerret Nieuwen.. 
 huijs en desselfs Ehevrouw voor de summa van elf hon.. 
 dert gulden vrijgeld, daar van ses hondert gulden sullen 
 blijven ten behoeve van dese Comparante gevestigt in 
 voorsr. behuijsingen, tegens een rente van drie gulden 
 thien stuijvers ’t jaar, mits dat sij Comparante met 
 dit voorsr. capitaal het eerste, en voor alle andere, geve.. 
 stigt werd, de resterende vijf hondert gulden te ontfan.. 
 gen, daar voor te quiteren en daartegen voorsr. Behuuijsin.. 
 gen te wagten en wharen als erfkoop regt is, onder ver.. 
 band en submissie als na regten; voorts generaliter  
 alles te doen en te verrigten wat na coustume 
 locaal in dese sal werden vereijscht, alles met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemni.. 
 teijt, mits dat de Geconstitueerde verpligt blijve te 
 doen behoorlijk bewijs, rekening en reliqua.   Actum 
 d. 28 April 1763. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en De Wolff Schepenen en 
 Overweesmeesteren compareerde Fredrik van Luijk, Wedu.. 
 wenaar van Maria Plancius, sig sullende verandersaten, heeft 
 aan ijder van sijn vijf Kinderen voor ’s Moeders versterf, als sul.. 
 len mondig zijn, bewesen twaalf stuijvers, zijn haar Moeders 
  (voor de Kinderen) 
 klederen in sijn weduwenaarschap \/ gebruijkt en geemploijeert, 
 voorts neemt hij op sig alle de boedelschulden en lasten 
 en belooft voorsr. sijne Kinderen te sullen alimenteren, kle.. 
 den en reden tot haar meerderjarigheijt, als ook een orden.. 
 telijk ambagt of handwerk te laeten leeren om te 
 kunnen bestaan; hier waaren aan, over en mede te vreden 
 de bij de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden 
 Peter Plancius en Cornelis Aartsen. 
 T’ oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent. 
 Actum Harderwijk den 30. April 1763. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Evert Bunschoter en Paul Benin Duverge, in huijwlijk 
 hebbende Hendrikje Bunschoter, welke bekenden in 
 een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt 
 deses te transporteren aan Jan Dirksen en Maritje 
 Hendriks Egteliedn. een huijs met het plaatsje daar agter, 
 staande binnen de Stad in de Gevangenstraat tussen de 
 huijsen van Bastiaan Olofsen en de Kinderen van Olof Jan.. 
 sen van Brummen, soo als bij Berend Meijnsen thans be.. 
 woont werd, doende in ordinaris verponding behalve de Stad.. 
 stuijver drie gld. 8 stuijvs., voor twee hondert vijf en 
 twintig gulden vrijgeld, daar van Comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. huijs 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot 
 de verponding over 1761 en heerstedegeld over 1762 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum den 4. Meij 1763. 
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 Voor laastgenoemde Schepenen loofden en wierden Burgen als 
 voorvank regt is Dr. Anthonij Wakker en Teunis van Staveren 
 voor het erf en sterfhuijs van wijlen den WelEdelen Hoogge.. 
 leerden Heer Johan Hendrik van Lom, in leven Philoso.. 
 phie Doctor en Professor op de Geldersche Hoogeschool te 
 Harderwijk, des beloofden Diderius Heijneken, in huijw.. 
 lijk hebbende Theodora Segerina van Lom, als Erfge.. 
 namen ab intestato voorsr. Burgen te sullen vrijen en 
 wharen, onder verband en submisie als na regten.   Actum 
 Harderwijk  den 6. Meij 1763. 
 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Marten 
 Steven van Cooth, Medinæ Doctor, en Philippina Jacoba Mar.. 
 chant Echtelieden, welcke bekenden voor sig en haare Erven 
 op den 6. April 1763 uijt de hand in een vast en stedigen erf.. 
 koop verkoft te hebben en mits deese te cederen en in vol.. 
 komen eijgendom te transporteren aan Theodorus Scheltinga, 
 Professor Theoloiæ op de provinciale Academie binnen dese 
 Stad, en Olivia Suffrida Pousma Ehelieden en haare Erven 
 een hof met sijn getimmer, kennelijk buijten dese Stad 
 aan de Touwbaan gelegen tussen de hof van de Weduwe 
 Boon van Voorst en het gangetje, soo als aan Comparanten 
 op den 22. Meij 1758 door Jacobus Ravens, als Volmagtiger 
 van den Professor Johannes Bon getransporteert, en bij haar 
 tot dato deser gebruijkt en beseten is geweest, doende in 
 ordinaris verponding 1-15-8, voor een summa van ses hondert 
 en vijftig Caroli guldens Hollands ad 20 stuijvs. ’t stuk, daar 
 van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, des 
 beloofden voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de verponding 1761 incluijs, daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten.   Ac.. 
 tum den 6. Meij 1763.  
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, sij 
 tutore marito, en verklaarden in de beste en bestendigste for.. 
 me regtens te constitueren en magtig te maaken kragt deses 
 Mr. Hendrik Johan Ardesch, Advocaat voor desen Stadgerigte, 
 ten eijnde om alle der Comparanten saaken waar te neemen, 
 soo die sij reets hebben als namaals krijgen mogen, tam 
 in judicio quam extra judicium, idque contra quosuimque, 
 van wat aart of natuur deselve weesen mogten, ook ongerede 
 goederen te verhuijren en verpagten en huijrcedulen op te 
 rigten, alsmede ongerede goederen te verkopen, te transpor.. 
 teren, voor alle namaningen te caveren en belofte van 
 wharinge te doen, magescheiden opterigten en tekenen, 
 penningen te ontfangen en quiteren, ook speciael mede 
 in te vorderen soodane rekeningen als den eersten Comparant 
 nog te goede heeft en daartoe de nodige middelen regtens 
 te emploijeren en tot den uijteijnde toe te vervolgen, en 
 voorts in het generaal alle der Comparanten saaken en 
 goederen, in dese provincie gelegen, te administreren en 
 waartenneemen en daar omtrent te laeten geschieden 
 hetgeene de Comparanten, selvs præsent zijnde, souden 
 kunnen en mogen off moeten doen en de noodruft der saken 
   een 
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 eenigsints vereijsschen mogt, offschoon tot het een of 
 andere eene nadere of ampelder volmagt gerequireert 
 wierde, willende de Comparanten sulks houden als of woor.. 
 delijk in deese geinsereert waare, met magt van een 
 of meer in desselfs plaats te mogen substitueren, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder ver.. 
 band en submissie als naa regten, mits nogtans den 
 Geconstitueerde van sijne verrigtingen sal doen be.. 
 hoorlijke rekening, bewijs en reliqua.  Actum den 
 6. Meij 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen  Schepenen compareerden den 
 Scholtis Frank van Voorst en Dr. Anthonij Wakker, Bur.. 
 geren en inwonenden deser Stad, van competenten 
 ouderdom, verklaaren voor de opregte waarheijt, dat 
 Lenard de Vos met sijn Vrouw in haar buurt en binnen 
 dese Stad een rond jaar gewoont heeft, dat sij beijden, 
 soo verre haar Comparanten bewust is, gedurende voorsr. 
 tijd sig altoos als ordentlijke luijden hebben gedragen, 
 niets wetende tot nadeel van haar comportement 
 of gedrag te seggen, gevende voor redenen van weten.. 
 schap als dat Comparanten met voorsr. Echtelieden 
 nu en dan wel ommegang hebben gehad.   Actum 
 den 14. Meij 1763. 
 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden Evert 
 Bunschoter en Paul Benin Duverge, die loofden en Burgen 
 wierden voor het erf en sterfhuijs van Lubbert Hendriksen, 
 des beloofde Reijer Willemsen den Grooten en Hendrikje 
 Hendriks Ehelieden, als Erfgenaam ex testamento den 
 2. Januar. 1762 en halve Suster van den Overledene voorsr. 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, onder verband en 
 submissie als naa regten.   Actum Harderwijk d. 14 Meij  
 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en Pannekoek Schepenen compareerden 
 Rijkert Apeldorn Decemer en sijn Huijsvrouw Christina 
 Helena Martinius Ehelieden, dewelke in deese ver.. 
 klaarden in eenen vasten erfkoop te hebben verkoft, cederen 
 en opdragen, doende sulks kragt deses, aan Willem 
 Jansen Wijnen ende sijne Huijsvrouwe Petertje Roe.. 
 lofs en haar Erfgenamen, eerstelijk huijs, hof, twee  
 schuuren en een camp saeijland met sijn houtgewas 
 voor de voordeur gelegen, en vervolgens alle opgaande 
 boomen te saamen gelegen in het Schependom van 
 Harderwijk en in de Buurschap Hierden, soo en als het 
 bij Beert Hendriksen in pagt gebruijkt werd, lastende 
 ’s jaarlijks in een ordinar. verpond. met de maanpenning 3-12-8 
 en aan thins fº. 230 in het Thinsboek van Ermelo 1-6-4 en 
 dat voor de summa van twee duijsent vier hondert Car. gul.. 
 dens   …………………………………………………………………       2400-:- 
 ten tweeden een hoek saajland met sijn hout.. 
 gewas, gelegen in de Lage Hierder Enck, genaamt 
 het Korte Stuk, waar Oostw. aangeland is Lubbert 
 Gerretsen, Westw. Hartger Willemsen, soo en 
   als 
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                               Trans.  2400-:- 
 als het in sijn bepaling gelegen, en bij de 
 voorsr. Bouwman in pagt gebruijkt werd, lastende 
 jaarlijks in een ordinaris verponding met de 
 maanpenning -6-8 en ’s jaarlijks aan de Wede. 
 van de Heer Burgermeester Geltsaijer een sche.. 
 pel rogge, en sulks voor de summa van drie 
 hondert negen en veertig Car. guld.   ………………………………….   349-:- 
      te saam bedragende de summa                                                f. 2749 -:- 
 
 nog aan Lubbert Hendriksen en sijne Erfgenamen een camp 
 saeijland met sijn houtgewas, een gedeelte van 1/3 van ‘t  
 erf van Gerbreg Jansen uijtmakende, genaamt den Molenakker, 
 waar Westwaars aangeland is Jan Franken, Noordw. Gerret 
 Willemsen den Grooten, mede in sijn bepaling in het Sche.. 
 pendom van Harderwijk en Buurschap Hierden gelegen 
 en bij Beert Hendriksen als Bouwman in pagt gebruijkt 
 werd, dragende jaarlijks in een ordinar. verpond. met de maan.. 
 penning 1-3-4 en sulks voor de summa van negen hondert 
 agtien Car. guldens   ……………………………………………………   918-:- 
 
 Eijndelijk nog aan Reijnt Lubbertsen en sijn Erfgenamen 
 een math hoojland op de Lange Elle, met nog een hoek 
 hoojland, het Kipje genaamt, gelegen boven de Hagen.. 
 mehen, soo en als het bij de voorñ. Beert Hendriksen 
 in pagt gebruijkt word, doende jaarlijks in een ordin. ver.. 
 pond. met de maanpenning elf stuijvs. en sulks voor de summa 
 van een hondert drie en veertig Car. guldens   ………………………  143-:- 
 welke bevorens genoemde gespecificeerde parcelen den 
 eersten Comparant bij opgerigte magescheijt d.d. 3 Febr. 1753 
 bij loting zijn toegevallen, gelijk ook voorsr. landereijen 
 niet tiendpligtig, en van welke koopspenningen, be.. 
 voorns in het bijsonder gestipuleert, Comparanten in desen 
 bekennen voldaan te zijn, en de eerste met den laatste 
 penning te hebben ontfangen, dienthalve voorñ. parcelen 
 met alle desselfs regt en geregtigheijt aan voorseide Ko.. 
 peren en haar Erfgenamen doen cederen en vervolgens die 
 te sullen wagten en wharen en alle voorpligt daar van 
 aftedoen, als de verpond. over den jaare 1761 en de thins en ste.. 
 digheijt over den jaare 1762, tot welkers nakominge als 
 mede voor alle evictie en naemaning Comparanten in 
 dese zijn verbindende haar personen en goederen, alles onder 
 verband en submissie als naa regten.   Actum d. 14 Meij 1763. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Gerret Jacob.. 
nieuw prothoc. Rub. sen en Geurtje Jacobsen, Broeder en Suster, en bekenden aan den 
Groote Oosterwijk Heer Francois Oosterbaan en sijne Erven opregt en deugdelijk 
fº. 950 vs. schuldig te weesen eene summa van twee hondert en vijf 
 thien gulden   …………………………………………………………………   215-:- 
 procederende wegens aan haar van tijd tot tijd 
 ter leen opgeschoten en bij haar ontfangen pen.. 
 ningen, als mede nog eene summa van vijf en 
 tagtig gulden op heden aan haar ter leen ver..      
 strekt   ………………………………………………………………………..      85-:-              
                              dus te saamen en tot dato deser de summa van      f.  300-:-  
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 voor welke summa van drie hondert guldens sij Com.. 
 paranten met haaren vrijen wille na volkomen in.. 
 formatie van verwillkeurings kragt en regten 
 verbonden en bij parate executie en aankering verwil.. 
 lekeurt hebben, kragt en mits desen, alle haare ge.. 
 rede goederen, geen van dien uijtgesondert, speciael 
 mede de vissers schuijten, zeijlen, touwerk en viswant 
 en voorts all ’t geene tot de vissereijen is gehorende, 
 als mede nog haar huijs en erve, staande in den Ooster.. 
 wijk, soo als bij Comparanten selfs bewoont werd, ten 
 eijnde om soo aan het gerede als ongerede bij executie 
 en naa verwillekeuringsregt alle hinder, schade en 
 kosten te konnen verhaelen, met renunciatie van 
 alle exceptien dese eenigsints contrarierende, in 
 sonderheijt die van ongetelden gelde.   Actum den 17. 
 Meij 1763. 
 
 
geprothocoll. ten Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Rub. Dirk Jan Hoekers en Trijntje Elfrinkhof Echteliedn. 
Snijderstraat fº. 159 welke bekenden voor sig en haare Erfgenamen we.. 
 gens ter leen ontfangen penningen opregt en deug.. 
 delijk schuldig te weesen aan Reijer Willemsen den 
 Grooten en Hendrikje Hendriks Echtelieden en haare Er.. 
 ven een summa van twee hondert gulden ad 20. stuijvs. ‘t 
 stuk, daar voor belovende jaarlijks op de verschijndag (heden 
 over een jaar d’ eerste) te sullen betalen een rente van 
 agt gulden, waarmede sij willen continueren tot de 
 effective aflosse toe, die alle jaar op voorsr. verschijndag 
 sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 van d’een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van geseide capitaal, renten en onver.. 
 hoopte kosten verbonden sij Comparanten in specie haar 
 huijs met sijn ap en dependentie, staande binnen dese Stad 
 in de Snijderstraat, soo als hetselve van de Erfgenamen 
 van den Heer Oud Burgermeester Van Westervelt gekoft 
 hebben en thans bij haar bewoont werd, tussen de huijsen 
 van Jan Claasen en Gijsbert Claver, stellende tot een 
 waarschap verder haar personen, gerede en ongerede goederen, 
 ten bedwang en submissie als naa regten, met renunci.. 
 atie van alle exceptien dese eenigsints comtrarierende, 
 in specie van ongetelden gelde.   Actum den 20. Meij 1763.  
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen als 
 Overweesmeesteren loofden en wierden Burgen, als voorvank 
 regt is, Beert Gerretsen en Elbert Aalten voor het erf en 
 sterfhuijs van Aalt Gerretsen en Fennisje Lubberts in le.. 
 ven Egtelieden, des beloofden Jan Gerretsen en Peter Lub.. 
 berts, der Overledene beijde Broeders, en haar minderjarige Kin.. 
 deren in dese representerende, voorsr. Burgen te wagten en 
 te whaaren als erfhuijsregt is.   Actum Harderwijk den 
 24. Meij 1763. 
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 Voor H. van Westervelt en W.J. van Westervelt Schepenen 
 compareerde Vrouwe Reijniera Geertruijd Persoon, Weduwe van 
 wijlen den Heer en Mr. J.W. van de Graaff, in leven onsen mede 
 Raads Vriend, geassisteert als regten, dewelke verklaarde 
 volkoomen te approberen en kragt deses te consenteren in 
 soodane huijwlijk, als Haar Ed. Soon, den Heer en Mr. Heribert 
 Cornelis van de Graaff, onse mede Raads Vriend, voornemens is 
 (en na kerken ordre te voltrekken) 
 integaan \/ met Jonkvrouwe Petronella van Castricum, bin.. 
 nen Amstelredam woonagtig, versoekende, dat dit gegeven 
 consent bij de Heeren Commissarien van Huijwlijkssaa.. 
 ken, ofte daar het verder mogte werden gerequireert, mag 
 werden gerespecteert en gehouden van dieselve kragt en waarde 
 alsof de Comparante daar bij tegenswoordig was.   Actum Har.. 
 derwijk den 24 Meij 1763. 
 
 
 Voor Boonen en De Graaff Schepenen compareerde Cor.. 
 nelis van Castricum, soo voor sig als voor desselfs Com.. 
 pagnischap, gaande ten naame de Wede. Hendk. van Ca.. 
 stricum en Soon, welke verklaarde in de beste en 
 meest bundigste forma regtens te constitueren en magtig 
 te maaken, sulks doende kragt deses, Dr. J.C. Huijsman, 
 om naamens den Comparant alle pretensien alhier uijt.. 
 staande en die van tijd tot tijd sullen opgegeven wer.. 
 den, in of buijten regten intevorderen, selfs alle onwillige 
 Debiteuren bij forma regtens tot voldoening te constringe.. 
 ren, sententie te aanhooren, deselve ter executie te 
 leggen en die saake ad finem usque te vervolgen, 
 penñ. te ontfangen, daar voor te quiteren, en vervol.. 
 gens in het generaal alles te doen en te verrigten ‘t 
 geen der saaken noodruft sal koomen te vereijschen 
 en den Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen of 
 mogen doen, mits den Constituent tot rekening en reli.. 
 qua van sijn ontfangene penñ. verpligt, alles ook met 
 belofte van Comparantes schadelooshouding cæterisqe 
 de jure solitis et necessariis.   Actum den 24. Meij 1763. 
 
 
 Voor Boonen en De Wolff Schepenen compareerden de 
 Hoogwelgeboren Heeren Gerret Nicolaas van Holthe, 
 Lieutenant Collonel van een Regiment Dragonders ten 
 dienste deser Landen en Aalt van Holthe, onse mede 
 Raadsvriend, dewelcke verklaarden in de beste forme 
 regtens magtig te maaken en te constitueren cum 
 potestate substituendi den Heer en Mr. Willem Hendrik 
 Toewater, Landschrijver van Veluwen en Advocaat voor 
 den Ed. Mog. Hove van Gelderland, om in hun Constituanten 
 naam en van hunnent wegen, niet min gerigtelijk 
 als minnelijk tegens den naast volgende verschijndag 
 te denuncieren soodane capitaal ter summa van 
 hondert guldens met de verschenen renten als hun, Consti.. 
   tu 
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 tuanten volgens gepasseerde obligatie ten laste van 
 Lambert van Aalst is competerende, de penñ. intevor.. 
 deren en te ontfangen en daar van quitantie te passe.. 
 ren, beloovende al ’t gunt voorsr. van deselve kragt 
 en waarde te sullen houden als of sulks door Consti.. 
 tuanten in eijgener persoon waare geschiet en den 

Heere Geconstitueerde te sullen indemniseren als na 
regten.   Actum den 25. Meij 1763. 
 
 

 Voor Van Holthe en de Wolff Schepenen compareerden 
 Evert Menno en Elisabeth Liefhebbers Eheliedn. en 
 verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Peter Hesse en Maria Smeink 
 Eheliedn. ofte haare Erven een hof, buijten dese Stad 
 gelegen in het eerste steegje aan de Smeepoorter 
 touwbaan, naast den hof van David Beertsen ter eenre 
 en den hof van de Wede. Van Voorst ter andere sijde, doende 
 jaarlijks in ordinaris verponding 12 st. 10 pen., en sulks voor 
 een summa van twee hondert en thien gulden, daar van de 

Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende over 
 sulks voorsr. hof te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over ordinaris 1761 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoopregt is, onder verband en submissie als 
 naa regten.   Actum den 28 Meij 1763. 
 
 
geprothoc. ten Voor W.J. van Westervelt en Pannekoek Schepenen en in 
nieuw prothoc. Rub. qualiteijt als Overweesmeesteren compareerde Jannetje van Ark, Weduwe 
Schoemakersstraat van Tijmon Willemsen, en daar bij ehelijk geprocreërt een 
 kind met naamen Willem Tijmonsen, ende aan hetselve 
 voor ’s Vaders goed bewesen en belooft om ten tijde sijnen mondige 
 dage uijttereijken een summa van vier en sestig gulden 
 en voor de klederen, dewelcke bederf onderworpen waaren, 
 een summa van agt en veertig gulden, dus te saamen een 
 summa van een hondert en twaalf gulden, en een paar  
 goude hembsknoopen, een paar sijlvere broeksknoopen, een 
 paar d. gespen en 27 sijlvere knoopjes, en belovende daar en 
 boven het kind te laeten leeren en schrijven en voorts 
 naa haaren staat ordentlijk optebrengen en tot sijne 
 mundige jaaren toe, verbindende voor de voors. een hondert 
 en twaalf gulden vrijgeld haar persoon en goederen en speci.. 
 alijk haar huijs in de Oliestraat bij haar selfs 
 bewoont werdende. 
 Hier waaren over en mede te vreeden Willem Tijmonsen en 
 Otto van Ark, als bij de Heeren van Magistraat 
 aangestelde Voogden over het bovengenoemde onmundige 
 Kind.   Actum Harderwijk d. 28. Meij 1763. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Pannekoek Schepenen com.. 
 pareerde Vrouwe G.I. Toewater, Weduwe, Boedelhouderse 
 en Tugtenaarse van den Heer Burgermr. N.W. de Meester, 
 geassisteert met haar Soon den Heer W.de Meester 
   Bur 
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 Burgermr. der Stad Harderwijk, dewelke verklaarde in de 
 bestendigste forma van regten  Volmagt te maaken, doende 
 sulks kragt deses, Dr. E.J. Ammon, om naamens Vrouwe 
 Constituante waar te neemen alle soodane saaken 
 als Vrouwe Constituante tegens Harmen Decemer van der 
 Maaten, tussen peijnding en pandkering op het aanstaande 
 Hoogedelijke Landgerigte van Veluwen in de Banke van 
 Epe, is hebbende, en vervolgens naamaals tegens andere, 
 wien het ook zijn mogte, op het voorsr. gerigt of andere 
 Banken van Veluwen krijgen mogen, voorts hetgeene 
 de Vrouwe Constituante in het vervolg onder haar hand 
 den Geconstitueerde sal koomen optegeeven, alle de 
 termijnen regtens dienaangaande waarteneemen, 
 sententien te versoeken en die tot de werkelijke exe.. 
 cutie toe te vervolgen, en daaromtrent alles te doen 
 en te verrigten hetgeen de noodruft der saaken eenigsints 
 vereijschende is en sij Comparante, selfs præsent zijnde, sou 
 konnen mogen en moeten doen, alles met magt van sub.. 
 stitutie en onder belofte van ratihabitie en indemni..  
 satie, cæterisque clausulis de jure solitis.  Actum Har.. 
 derwijk d. 8. Juñ. 1763. 
 
  
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Peter Han.. 
 nissen en Grietjen Gerrits Echteldn., welke bekenden in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan en ten erflijken 
 behoeve van Harmen Aartsen Drost en Petertje Heres 
 Echteldn.  een hof, gelegen buijten de groote poort op den 
 hoek aan de Stadsgragt naa den Haven, naast de hof 
 van den Rentmeester Buijtenhuijs, soo als Koperen selve 
 gebruijken, sonder verponding, voor een summa van hondert 
 Caroli guldens, waar van Comparanten bekennen voldaan 
 en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. Hof te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en sub.. 
 missie als naa regten.   Actum den 11. Junij 1763. 
 
 
 Voor De Wolff en Pannekoek Schepenen compareerde Abraham Wak.. 
 ker, welke verklaarde in de beste en meest bundigste 
 forma regtens te constitueren en magtig te maken, 
 sulks doende kragt deses, Mr. J.C. Huijsman, om naamens 
 den Comparant alle prætensien alhier ter Stede of elders 
 uijtstaande, in of buijten regten in te vorderen, selfs alle 
 onwillige Debiteuren bij forma regtens tot voldoening te 
 constringeren, sententien te aanhooren, deselve ter 
 executie te leggen en die saaken af finem usque 
 te vervolgen, penningen te ontfangen en daar voor te  
   qui 
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 quiteren en vervolgens in het generaal alles te doen 
 en te verrigten, ’t geen der saaken noodruft sal koomen 
 te vereijschen, en ofschoon tot het een of ander een 
 speciaele volmagt nodig waare en den Comparant, 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen of mogen doen, 
 mits den Constituent tot rekening en reliqua van 
 sijn ontfangen penñ. verpligt blijve, alles ook met 
 Constituents schadeloos houdinge, cæterisque de 
 jure solitis ac necessariis. Actum den 13. Junij 1763. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compa.. 
 reerde Evert Hendriks van de Castele, Coopman tot Nij.. 
 megen, dog præsent binnen dese Stad, en verklaarde in 
 de beste en bestendigste forme regtens te constitu.. 
 eren en magtig te maken kragt deses den Heer Cor.. 
 nelis Baas, Notaris en Procureur tot Middelburg in 
 Zeeland, ten eijnde om in het generaal alle des 
 Comparants saaken ,soo in als buijten regten, contra 
 quosuimque, tam active quam passive, waar te 
 neemen, speciael om naamens den Constituent 
 van den Stuurman Samuel Jansen, of anderen tot 
 Middelburg en elders in Zeeland, in te vorderen alle 
 soodane penñ., als den Constituent ten goede heeft, 
 en daar van den Geconstitueerde nadere opgave ge.. 
 daan en de nodige bewijsen daartoe dienende 
 sullende ter hand gestelt werden,ten dien  eijnde 
 alle middelen regtens te gebruijken, ‘t zij bij arrest 
 of soo den Geconstitueerde anders het beste mogt oordelen, 
 alle termijnen regtens te respicieren, sententien te aan.. 
 hooren, de voordelige ter executie te leggen en van de 
 nadelige soo nodig te appelleren, ook des noods te caveren, 
 accorderen, transigeren, penningen te ontfangen en qui.. 
 teren, en soo nodig of dienstig tot bewijs van sijne wet.. 
 tige pretensien, of inval hem sulks bij sententie 
 mogt werden opgelegt, in naame en in de Ziele van hem 
 Constituent te sweeren, en den eed in forma te præs.. 
 teren, en vorders in het generaal alles te doen en laeten 
 geschieden ’t geen een Geconstitueerde ad lites in ’t gene.. 
 rael bevoegt en den Constituent, selfs præsent zijnde, 
 soude konnen of moeten doen, ofschoon tot het een 
 of andere eene nadere ampelder of speciaelder volmagt ge.. 
 requireert wierde, willende sulks alsdan gehouden heb.. 
 ben alsof in deesen geinsereert waare, met magt van 
 substitutie en belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 cæterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 onder verband en submissie als na regten, mits den Ge.. 
 constitueerdr verpligt sal zijn van sijne verrigting 
 te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua.   Actum 
 den 20 Junij 1763. 
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 Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerden den 
 Weleerw. Seergelerden Heer Didericus Heineken A.L.M. 
 Philosoph. Doctr. en Predicant te Dornspijk en Vrouwe Theodora 
 Zegerina van Lom Echteldn., dewelke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks te cederen 
 en te transporteren aan J.V. Schalkwijk en Maria Bolks 
 Echteliedn. en haaren Erven, haar huijs, staande in de Lutte.. 
 kepoort Straate deser Stad, naast het huijs van Cornelis 
 van der Veen ter eenre en dat van de Wede. van Cornelis 
 Hondius ter andere sijde, doende in ordinaris verponding 1-8-4, 
 voor een summa van twee hondert en vijftig gulden vrijgeld, 
 daar van Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende 
 mitsdien voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding ordin. 1761 en het schoorstede.. 
 geld ult. Junij 1762, daar van aftedoen als erfkoopregt is, 
 onder verband en submissie als na regten.  Actum Harder.. 
 wijk den 23. Junij 1763. 
 
 
geprothoc. ten Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerde Arnd 
nieuw. prothoc. Vliek, Med. Doc., welcke bekende voor sig en sijn Erfgena.. 
Rub. Donkerstraat men wegens ter leen ontfangen penñ. opregt en deugdelijk 
fº. 15 vs. schuldig te weesen, aan Evert Bunschoter en Paul Benin 
 Duverge en Hendrikje Bunschoter Echtelieden, de summa 
 van elf hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk, soo 
 als reets gedeeltelijk ontfangen heeft en de obligatie, daar 
 van zijnde, bij deese werdende gemortificeert, en het ove.. 
 rige nu ontfangt, daar voor belovende jaarlijks op den ver.. 
 schijndag (heden over een jaar d’eerste) te sullen betalen 
 aan rente vier gelijke guldens van ijder hondert, waar mede 
 sal continueren tot de finale aflosse toe, die alle jaar 
 op de verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
 jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opge.. 
 eijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten verbind den Comparant in specie het huijs in de Don.. 
 kerstraat, hem volgens transactie en magescheijt, de 
 dato d. 1. April 1763 toegehorende, staande binnen dese Stad 
 in de Donkerstraat tussen de huijsen van den Ontfanger Wickers 
 en Wolter Wilberts, stellende tot een verdere whaarschap sijn 
 persoon, gerede en ongerede goederen, tot bedwang en sub.. 
 missie als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
 dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum den 1. Julij 1763.  
 
 
 Voor Van Holthen en De Wolff Schepenen compareerden Cornelis Ver.. 
 hoef en Maria Brandsen Ehelieden, welke bekenden voor sig 
 en haar Erfgenamen in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren, 
 aan en ten erflijken behoeve van Aart Roest en Woutertje 
 Willems Ehelieden een hof, gelegen aan Oosten, tussen de hoven 
    van  
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 van Hendrik Besselsen en Evert Bunschoter, doende in 
 ordinaris verponding 12 st., voor veertig gulden vrijgeld, daar 
 van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te wee.. 
 sen, des beloofden sij voorsr. hof te wagten en wharen 
 kommervrij en alle verponding, tot den jaar 1761 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als naa regten.   Actum den 2. Julij 1763. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compa.. 
 reerden de Heer en Mr. Heribert Cornelis van de 
 Graaff, onse mede Raadsvrind en Vrouwe Petronella 
 van Castricum Ehelieden, zijnde sij Vrouwe Com.. 
 parante met welgemelte HaarEd. Eheman geas.. 
 sisteert, en tot het passeren deses door SijnEd. geau.. 
 toriseert, dewelcke verklaarden te constitueren en 
 magtig te maken kragt deses den Heer Willem 
 Stroband tot Amsterdam, specialijk omme in den 
 naame en van wegen de Comparanten te compa.. 
 reren ter Weescamer der Stad Amsterdam, en al.. 
 daar te ligten, vorderen en onder quitantie te ont.. 
 fangen haar Vrouwe Comparante erfportie uijt 
 de nalatenschap van haar overleden Broeder Pie.. 
 ter Hendrik van Castricum, soo veel als aan haar 
 Vrouwe Comparante bevonden sal werden te compe.. 
 teren volgens de acte van scheijdinge en verdeling 
 van die nalatenschap, op d. 29 Novemb. 1754 voor 
 den Notaris Salomon Dorper en sekere Getuijgen 
 tot Amsterdam voorñ. gepasseert, met de daar op te 
 goede en ontfangene interessen, ten die eijnde de 
 rekening, die door de gewesene Voogden sal werden 
 gedaan, te examineren en naa welbevinden te 
 approberen, met verdere belofte hun, mitsgaders  
 de Weescamer, voor alle namaning te indemniseren 
 en dusdanig deswegen te quiteren, en des noods de 
 vereijscht wordende cautien te stellen en domicili 
 te kiesen, en wijders daar omtrent en ten dien eijnd 
 alles meer te doen en te verrigten hetgeen de natuur 
 van saaken soude koomen te vereijschen en sij, Heer 
 en Vrouw Comparanten andersints selfs præsent zijnde, 
 soude kunnen en mogen doen, onder belofte van ap.. 
 probatie en verband en submissie als naa regten. 
 Actum Harderwijk den 6, Julij 1763. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compa.. 
 reerden Otto Dreesen en Elbertje Harms Echteldn., welke 
 bekenden op den 27. Apr. 1751 verkoft te hebben een 
 huijs in de Vijhestraat tegens over de Kerk, tussen 
 de Gevangen en Pesthuijsstraat aan Sijmon Tjeers, 
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 welcke op d. 7. Julij 1755 volgens eijgenhandige onderteke.. 
 ning afstand heeft gedaan van dese koop en met voorken.. 
 nis van dese Comparanten aan Peter van Nunspeet heeft 
 overgedaan, wien volgens geseide Comparanten voorsr. huijs 
 in volkomen eijgendom besitten, kragt deses hetselve 
 transporteren en den eijgendom daarvan overgeven aan 
 en ten erflijken behoeve van Peter van Nunspeet en 
 Johanna Schrassert Echteliedn. voor een summa van 
 drie hondert Caroli guldens, daar van sij bekenden voldaan 
 en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. huijs en 
 daar anexe ledige plaats met sijn verdere regt en ge.. 
 regtigheijt te wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, tot de ordinaris verponding 2-5-14, heerstede.. 
 geld en jaarlijkse uijtgang uijt de ledige plaats een 
 daler, welcke een en ander sedert eenige jaaren bij 
 Kooperen zijn betaalt, als erfkoop regt is, onder ver.. 
 band en submissie als na regten.    Actum 7. Julij 1763. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareer.. 
 den Jan Straalman en Sijmon Volte in qualiteijt als Voogden 
 over het minderjarige Kind van wijlen Jan Timmer en Trijntje 
 Wouters in leven Ehelieden, volgens aanstelling van den 
 2. Julij 1763, en verklaarden q.p. te constitueren en magtig 
 te maaken, sulks doende kragt deses, Dr. E.J. Ammon, 
 ten eijnde alle saaken, soo in als buijten regten. waar 
 te neemen en te vertreden, tam agendo quam defendendo, 
 het zij met wat ingangen van regten de saaken wierden 
 geentameert, deselve tot de sententie en executie te 
 vervolgen, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren 
 en voorts generaliter alles te doen en te verrigten ’t geen 
 de merites der saaken kwaamen te requireren en Compa.. 
 ranten, præsent zijnde, souden kunnen mogen en moeten 
 doen, alles met magt van substitutie, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, cæterisque cum clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, met verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk den 8. Julij 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Emmit.. 
 je Morren, bevorens getrouwt geweest met wijlen Antonij Deg.. 
 gering, soo veel nodig geassisteert met haar tegenwoordige 
 Eheman Frans Ebbing, welke verklaarde t’approberen 
 en haar moederlijke consent kragt deses te verleenen 
 aan soodane huijwlijks engagement, als haar Dogter Eli.. 
 sabeth Deggering voornemens is tot Haerlem met Hen.. 
 drik Nieuwenroode te solemniseren en naa kerken.. 
 ordre deser Lande te voltrekken, begerende en versoekende 
 een ijgelijk wie het mogte aangaan, dit haar gegeven 
 consent te respecteren en van waarde tehouden als 
 of sij bij d’intekening selve in persoon tegenwoordig was. 
 Actum den 9. Julij 1763. 
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 Voor J.W. van Westervelt en Van de Graaff Schepe.. 
 nen loofden en wierden Burgen als voorvank regt is, 
 Hendrik Timmer en Gerret Timmer voor het erfhuijs 
 van Jan Timmer en Trijntje Wouters in leven Echte.. 
 lieden, des beloofden Jan Straalman en Sijmon Volte, 
 als bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot 
 Voogden van Geertje Timmer, minderjarig Kind van 
 wijlen voorsr. Echtelieden, voorsr. Burgen in haar quali.. 
 teijt te wagten en waaren als erfhuis regt is. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren 
 getekent binnen Harderwijk den 11. Julij 1763. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen 
 compareerden Jan van Baalen en Maria Marga.. 
 reta Augeard Ehelieden, te kennen gevende hoe 
 dat sijlieden van wedersijden genegen waaren van 
 den anderen afte woonen en een aparte economie 
 te institueren, dat sij daartoe over eengekomen 
 waaren op volgende wijse: 
 Dat J. van Baalen sal blijven besitten en behou.. 
 den sijnen inboedel, soo die voor het huijwlijk 
 geweest is, met hetgeen staande huijwlijk daar 
 bij gekoomen is, voor soo verre het sijne betreft, 
 alsmede behouden sijn tractement soo denselven 
 als Præceptor der Latijnsche School en Economicus 
 van het Fraterhuijs is competerende, met alle 
 emolumenten en acrochementen van dien. 
 Dat daar en tegens M.M. Augeard sal genieten alle 
 haar meubilaire goederen, soo als deselve voor het 
 huijwlijk heeft gehad en ingebragt en staande huijw.. 
 lijk, voor sooverre het haare betreft, heeft aange.. 
 maakt en verkregen. 
 Dat sij mede sal genieten de opkomsten van haar 
 roerende en onroerende effecten, zijnde een huijs hier 
 in dese Stad en een erfje onder Hierden gelegen 
 en daar toe die goederen administrerende blijven, renun.. 
 cierende daar van gemelte J. van Baalen van de 
 voogdeije, soo hem als Man over sijn Vrouw is compe.. 
 terende, gevende deselve, kragt deses, de magt met 
 die goederen als haar eijgendommelijke te handelen 
 in cas van administratie. 
 Dat alle jaar door J. van Baalen aan sijn Vrouw tot 
 haar subsistens sal uijtgereijkt werden een summa van 
 hondert gulden, sullende verder de schulden, stante 
 matrimonio gemaakt, half en half gedragen werden, 
 sonder dat sij een van beijden bevoegt sullen zijn 
 buijten wedersijds consent en kennisse schulden te maken, 
 waar meede parthijen contrahenten in der minne 
   in 
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 in soo verre van den anderen zijn gescheijden sonder daar 
 door te beoogen een dissolutio matrimonii of ook een 
 directe separatie quo ad thorum et mensam, maar zijn     (ten opzichte van het bed en tafel) 
 den een den anderen voor Egtelieden houdende. 
 Des t’ oirkonde hebben wij deze getekent op den 11 Julij 
 1763. 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Pannekoek Schepenen compa.. 
 reerde Dr. E.J. Ammon en verklaarde,uijt kragt der clausule 
 van substitutie, geinsereert in de volmagt door Jan Straal.. 
 man en Sijmon Volte, als Voogden over het minderjarige 
 Kind van wijlen Jan Timmer en Trijntje Wouters in leven 
 Ehel., op den Comparant voorñ. op 8.8. Julij 1763 voor Bur.. 
 germeesteren en Schepenen deser Stad gepasseert, aan 
 ons vertoont, bij ons gelesen en van waarde bevonden, 
 te substitueren en magtig te maaken Dr. H.J. Ar.. 
 desch, ten eijnde des Comparants Principalen saaken, 
 soo in als buijten regten waar te neemen en te vertre.. 
 den, tam agendo quam defendendo, ’t zij met wat ingangen 
 van regten de saaken wierden geentameert, deselve 
 tot de sententie en executie te vervolgen, penñ. te 
 ontfangen en daar voor te quiteren, en voorts generaliter 
 alles te doen en te verrigten dat de merites der saaken 
 quamen te requireren, alles onder verband, met sub.. 
 missie van sijn Principalen als na regten.   Actum den 
 11. Julij 1763. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Boonen Schepenen loofden 
 en wierden Burgen, als voorvank regt is, Jan Dirksen en 
 Jan Vrijhof voor het erf en sterfhuijs van Hendrikje 
 Zijmons, laast Weduwe van Olof Olofsen, des beloofden 
 Tijmon Cornelissen, in huijwlijk hebbende Jannetje 
 Jacobs, en Willem Jacobsen, in huijwlijk hebbende Aaltje 
 Cornelis, Kinderen en Erfgenamen van voorsr. Weduwe, 
 gemelte Burgen te vrijen als erfhuijsregt is, onder ver.. 
 band en submissie als naa regten.   Actum Harderwijk 
 d. 16. Julij 1763. 
 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compa.. 
 reerde Willem Jacobsen van Beekhuijsen voor sig en als 
 Volmagtiger van sijn Vrouw Lieutje Everts, vermogens 
 volmagt, voor den Scholtis van Epe en Gerigtsluijden 
 op den 25. Febr. 1763 gepasseert, bij ons gesien en van 
 waarde bevonden, bekende in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan en ten erflijken behoeve van Willem 
 Willemsen en Geertje Jacobs Echteldn., drie sevende part 
 in een camp saeijland alsmede in het holtgewas, genaamt 
   Gre 
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 Grevencamp, gelegen in Hierden aan de Weijtgrave 
 ten Westen langs het huijs en weegje van den Heer 
 Burgermr. H. van Westervelt, aan de Suijdsijde grensende 
 aan het saeijland van gemelten Heer, zijnde thiend.. 
 pligtig, doende in ordinaris verponding 9 st. 2 peñ., 
 waarvan vier sevende parten gehoren aan gemelte 
 Heer Van Westervelt, voor een summa van vier hondert 
 gulden vrijgeld, daar voor in betaling sal verstrekken 
 een obligatie, gevestigt in voorsr. 3/7 parten, dato 26. Feb. 1763, 
 ten behoeve van wijlen onsen mede Raadsvrind den 
 Heer Mr. N.W. de Meester en Vrouwe G.J. Toewater 
 Echteld., groot drie hondert gulden segge  ………………………….     f.  300-:-: 
 tegens 3 per cent, welke de Koperen 
 mits dese aan en overneemen, 
 dan nog in contant geld    ……………………………………………      f.  100-:-: 
  samen     …………………….      f.  400-:-: 
 daar van Comparant. invoegen voorsr. bekennen voldaan 
 en betaalt te weesen, des beloofde voorsr. parceel te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, 
 tot de verponding 1761 incluijs, daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 19. Julij 1763. 
 
 
geprothoc. ten nieuw Voor W.J. van Westervelt en Pannekoek Schepenen en 
prothoc. Rub. Vijhe.. Rigteren in tempore, compareerde Arnd Vliek en heeft 
straat  fº. 62. onder voorbehout van alle exceptien, beneficien en 
12 H£ geconsigneert privilegien regtens omni meliori modo gedaan pandke.. 
Actum ut intra ring tegen sodane wederregtelijke peijnding als 
get. Abr. van de Graaff dr. J.C. Huijsman, sig qualificerende als Volmagtiger 
                              secr. van Abraham Wakker, op den 5. deses op en aan alle 
 de gerede en ongerede goederen van den Comparant 
 seer wederregtelijk heeft ondernomen, en heeft ter 
 voldoening aan de verschulde cautie pro futuro judi.. 
 cato verbonden sijn persoon en goederen en tot een 
 speciael onderpand sijn huijs en erve met de Brouwereij 
 in de Vehestraat staande, en vorders alle soodane 
 ongerede goederen, als hem in eijgendom toebehoren, 
 consignerende mede ter voldoening deser Stad willekeur 
 12 H£ om te strekken als naa regten, met versoek 
 van registratuur deses ten prothocolle van beswaar 
 en insinuatie aan parthij advers en relaas voor gebeur. 
 Actum den 19. Julij 1763. 
 onderstond  Den Roeijdrager Gelderman gigt dese acte van 
 pandkering voor ’s hoofds te hebben geinsinueert aan 
 Dr. Huijsman als Volmagtiger van Abraham Wakker. 
 Actum et relatum den 19. Julij 1763. get. Abr. van de Graaff. secr. 
 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden 
 de. J.H. van Raeij en Vrouwe Maria Feijth Echteliedn. 
 en bekenden voor haar selfs en haare Erven in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert 
   en 



556 
 

 
ORAH-153  1763 fol.279 
 
 en getransporteert, doende sulks mits desen, aan Reijer 
 Willemsen de Grooten en desselfs Huijsvrouwe Hendrikje 
 Hendriks der Transportanten hof voor de Luttekepoort 
 deser Stad gelegen, daar de Heer Burgermr. Boonen ter eenre 
 en de Heer Burgermr. Pannekoek ter andere sijde gehooft 
 zijn, zijnde met geen andere lasten beswaart als met 
 1 gld. 6 stuijv. 4 peñ. ordinare verponding, bedankende goe.. 
 der betaling en vergenoeging des eersten en laatsten 
 koopspenning, met de summa van twee hondert en 
 negentig guldens hollands, en belovende voorsr. hof 
 te sullen wagten en wharen kommervrij en alle voor.. 
 pligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, en de 
 ordinaris verponding als verschenen is geweest in den 
 jaare 1761.   Actum Harderwijk den 30 Julij 1763. 
 
 
Transport door Willem Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareer.. 
Jansen aan Jan Gel.. den den Heer Heribert van Westervelt en Vrouwe Aleij.. 
derman een stukje da Schortes Ehelieden ende den Heer Willem Jan van 
lands d. 2. Aug. 1763. Westervelt en Vrouwe Aleijda Johanna van Wester.. 
siet fº. 286. velt, ook mede Eheluijden, de respective Vrouwens gead.. 
 sisteert met haar Ehe Heeren, dewelcke in een vasten 
 en stedigen erfkoop hebben verkoft, gecedeert en ge.. 
 transporteert, doende sulks kragt deses, aan de Heer 
 Heribert Cornelis van de Graaff, Burgermeester deser 
 Stad en Vrouwe Petronella van Castricum Eheluijden, 
 een huijs met den aankleven van dien staande bin.. 
 nen dese Stad in de Donkerstraat, aan d’eene sijde 
 de Heer Br. de Wolff en de Beek en aan de andere 
 sijde de poort van de Heer Secretaris A. van de Graaff, 
 soo als laastlijk door Mevrouwe de Wede. Markeloff 
 bewoont is, doende in ord. verponding 6-18-2, voor eene 
 summa van drie duijsend Caroli guldens vrijgeld, daar 
 van Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorseide huijs met sijn aankleven te wag.. 
 ten en wharen kommervrij en de verponding 1761, voorts 
 alle voorpligt, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als naa regten.   Actum den 
 3. August. 1763. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Meester Schepenen compareerden Peter 
 Poelman, pro se en als Vader en Voogd van sijn onmundige Kinderen, 
 te kennen gevende hoe dat Rijkert Apeldorn op den 8. Julij deses 
 jaars heeft doen peijden aan alle des Comparants gerede en bij 
 insufficance van dien aan desselfs ongerede goederen, niets 
 uijtgesondert, om daar aan betaling te erlangen eener summa 
 van 471-18-:, breder bij de acte van peijnding vermelt quo 
 relatio, daar van reets wethe geexploiteert ‘d aankering 
   en 
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 en vervolgens executie was versogt. 
 Dat tot voorkominge van de werkelijke executie en sware 
 kosten, dewelke daar op souden loopen, de Comparant met 
 gemelte Rijket Apeldorn is overeengekomen en geaccor.. 
 deert heeft om aan hem Rijket Apeldorn overtegeven 
 alle de bepeijnde gerede en ongerede goederen, ten eijnde 
 om deselve bij wijse van vrijwillig erfhuijs en publique 
 verkoping ten meeste prijse te verkoopen, alles breder 
 bij het accoord en transactie van den 1. Aug. 1763 ver.. 
 melt quo relatio. 
 Vervolgens verklaarde de Comparant pro se et q.p. al.. 
 nog bij dese te inhereren ’t geen bij opgemelte transac.. 
 tieis vermelt en dienvolgens gerigtelijk bij desen 
 aan Rijket Apeldorn te cederen en volkomen van nu 
 af aan overtegeven alle sijne gerede en ongerede goe.. 
 deren, ’t zij inboedel als hetgeen tot de vissereij 
 gehoort, nevens het huijs bij hem bewoont werdende, 
 en voorts alle soodane goederen als reeds door R. Apel.. 
 dorn bepeijnt en geinventariseert zijn, ende sulks in 
 voldoening van soodaene summa, als den Comparant 
 volgens voorsr. peijnding en transactie met alle gerigte.. 
 lijke en ongerigtelijke kosten verschult is, soodanig 
 nogtans, dat de gerede goederen bij forme van vrij.. 
 willig erfhuijs en het huijs door Dr. H.J. Ardesch 
 in het openbaar ten meesten prijse verkoft en door 
 gemelte Heer Ardesch alle koopspenningen, soo van 
 gereed als ongerede goederen, opgebeurt en ontfangen 
 sullen werden en dat alsdan daar uijt betaalt sullen 
 werden: 
 1. aan de Erfgenamen van Gosen Harmsen een restant 
 der koopspenningen van de schuijt. 
 2. alle gerigtelijke en ongerigtelijke kosten door R. 
 Apeldorn wegens de peijndinge aangewent. 
 3. all ’t geen na regten voor de schuld van R. Apel.. 
 dorn voor sijn peijnding reets gepræfereert mogt zijn. 
 en 4º. aan Rijket Apeldorn all ’t geen aan hem vol.. 
 gens voorsr. peijndinge en opgevolgde transactie is compe.. 
 terende, en alsoo mits desen alle sijne goederen van 
 stonden aan overgevende sonder eenige reserve, als alleen 
 dat inval de goederen meerder koomen te gelden het.. 
 selve alsdan aan de Comparant verrekent en overgege.. 
 ven sal moeten werden, en verders inhærerende all ’t geen 
 bij meergemelte acte van transactie is gestipuleert, 
 en sulks alnog van waarde houdende, alles sonder arg of 
 list, onder verband van personen en goederen met renun.. 
 ciatie van alle exceptien.  Actum den 8. Aug. 1763. 
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 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden Vrou.. 
 we Cicilia van Hoeklum, Wede. en Boedelhoudersche van 
 wijlen de Heer Bartholt Avercamp, alsmeede Juffer 
 Reijniera Johanna Avercamp, de Lieutn. Gerret Clemens 
 Avercamp en Vrouwe Geertruij van Dompselaar Echteliedn. 
 en de Lieutn. Dirk van Voorst en Johanna Hendrina 
 Bartha Avercamp Echtelieden, en verklaarden d’eerste 
 Comparante voor de eene halfscheijt en de andere Com.. 
 paranten voor drie vierde parten in de andere helfte, 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragte deses te cederen en transporteren 
 haar erf en goed in Tonsel kennelijk gelegen, bestaande 
 in het huijs, hof en schuijr en schot en boomgaart, 
 voorts d’alëe, schietende tot aan de Sijpelt toe, ne.. 
 vend den ganschen Engh, groot ongeveer thien mudde 
 gesaeij met het driescampje daar aan, en den ganschen 
 Brink, saamen met sijn Boomen en holtgewassen, 
 alwaar Oost de gemeene weg, Westwaarts Aart Cornelissen Conink 
 en Evert Gosens, Zuid de gemelde Allee en het driescampje 
 en Noordwaarts de Heer van Westervelt aangeland zijn, 
 voorts met derselver regt en geregtigheijt op het veld en ‘t 
 geen verder den goede aankleven mogte, en sulks aan 
 en ten erflijken behoeve van den Lt. Dirk Avercamp 
 en Vrouwe Eleonora Sophia Marchant Echteliedn. en haare 
 Erven, daar van den eersten Coper reets een vierde portie 
 in de helfte, dat is een agtste part van het geheele erve 
 toebehoort, en door hem door doode van zijn Vader Zalr. reets 
 is verstorven, zijnde dit gehele erve en goed beswaart met 
 een jaarlijkse thins aan de Rekencamer van 3-14-: en 
 een ordinaris verpondinge, behalve de Stadstuijver, 5-11-10, 
 ende sulks voor een summa van twee duijsent Caroli guldens 
 ad 20 st. het stuk, welke de Coperen reets voor rekening 
 van den gemeijnen boedel wegens boedel schulden betaalt 
 en aan haar Comparanten ter genoegen verandwoord 
 hebben en dienvolgens van dese koopspenningen in voe.. 
 gen voorsr. bekenden ten vollen voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. erve en goed te wagten en wharen kom.. 
 mervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als naa regten. 
 Actum den 29 August. 1763. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde 
 Hendrik Hendriksen Magré, thans siek te bed leggende dog 
 sijn verstand en uijtspraak volkomen magtig, en verklaarde 
 uijt overweging van sijn sekere en aannaderende dood, dog on.. 
 sekere uijrhe van dien, niet gaarn uijt dese wereld wil.. 
 lende scheijden voor en aleer over sijne tijdelijke goederen, 
 hem van God verleent, gedisponeert te hebben en om daar.. 
 toe dan te koomen, soo verklaarde den Comparant tot  
   sijn 
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 sijn eenige en universele erfgenaam te institueren 
 sijn Stijfmoeder Christina Geertruijd Koenen, Wede. 
 van Hendrik Willemsen, uijt aanmerking van soo veel 
 trouwe diensten en goedgunstigheden, dewelke sij 
 aan hem had bewesen, ende sulks met uijt.. 
 sluijting van alle en een ijgelijk die het zijn mag, 
 ten effecte dat dese sijn geinstitueerde Erfgenaam 
 all ’t geene den Comparant stervende mag nalaten 
# soodanig nogtans, dat sal erven en eeuwiglijk behouden en besitten. # 
deselve aan de Dia.. Begerende ten dien eijnde dat dese mag gelden als 
conie Armen deser Stad testament, legaat, codicil, gifte ter saake des doods, 
sal uijtkeren eene ofte soo als het beste naa regten sal kunnen be.. 
summa van thien staan. De marginalia behooren tot den tekst. 
gulden tot een le.. T’ oirkonde is dese bij ons Schepenen getekent en 
gaat. besegult op den 31 Aug. 1763. was nevens twee ca.. 
 chetten in rooden lak gedrukt, getekent  H.H. 
 Pannekoek.  W. de Meester. 
 
 
Copia 1763 24. Sept. ontfangen van de Weduwe van Hendrik 
 Willemsen de summa van thien gulden thien 
 stuijvers, hetgeen haar Soon Hendrik Hendriksen 
 aan de Dijaconie bemaakt heeft. 
                                                  get Gerret van Luijk     
  als oudste Diacon. 
 
 
 Voor Van de Graaf en De Meester Schepenen com.. 
 pareerden Mr. Hendrik Johan Ardesch, als Volmagtiger 
 van Jan Corf en Aart Horsman, als Man en Momber van 
 sijn Vrouw Leena Horsman en soo veel nodig voor 
 deselve de rato caverende, alsmede Leena Corf, mede 
 caverende voor haar absente Man Fredrik Draakman 
 als respective Erfgenamen van wijlen Claas Corf, in.. 
 gevolge acte van volmagt voor ons op den 14 Decemb. 1762 
 gepasseert en bij ons gesien, gelesen en sulks te be.. 
 helsen, voorst mede Wijgman Dreesen, Andries Wulf.. 
 sen en Elisabeth Prijs Ehelieden, Albert Wulfsen 
 en Maria Snel Eheln., Catharina op de Winkel, Andries op de 
 Winkel en Willemtje Wijgmans Ehelieden, als Erfgenamen 
 van Jannetje Dreesen in leeven Huijsvrouw van gemelte 
 Claas Corf, dewelcke te saamen in qualiteijt als respec.. 
 tive Erfgenamen van voorñ. Claas Corf en Jannetje 
 Dreesen in leeven Echtelieden, verklaarden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop op den 17 Decemb. 1762 te hebben ver.. 
 koft en over sulks kragt deses te cederen en transpor.. 
 teren. 
 Aan Jan Schut en Hendrina Luijtjes Ehelieden en 
 haare Erven een hof met een huijsje daar in, gelegen 
 tussen de Smee en Lutteke poort naast den hof van 
 David Beertsen Smit ter eenre en den hof van Rijket 
 van Otterlo aan de Gragt ter andere sijde, ende sulks 
   voor  
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 voor eene summa van drie hondert en vijf guldens, daar 
 van de Comparanten bekenden voldaan te zijn, ende sulks 
 op een ordinaris verponding van eene guld. en sevenstuijvs. 
 Aan Jan Rasan en Nelletje Gerrets Ehelieden ende 
 haare Erven een huijs en erve, staande aan de Smeepoort 
 bij de Brink, naast het portiershuijs, op een ordi.. 
 naris verponding van eene guld. seventhien stuijvs. en 
 twee penñ., ende sulks voor eene summa van drie 
 hondert en vijf en twintig gulden, daar van de Com.. 
 paranten bekenden voldaan te zijn.  
 Voorts compareerden meede voorñ. Jan Rasan en Nelletje 
 Gerrets Ehelieden en verklaarden hetselve huijs 
 wederom overgedaan te hebben en dienvolgens te 
 cederen en transporteren aan Adriaen Lindeman ende 
 sijne Erven voor gelijke summa van driehondert 
 vijf en twintig gulden, daar van sij insgelijks beken.. 
 den voldaan te zijn, belovende alle de Comparanten 
 respectivelijk de voorsr. parcelen te wagten en wha.. 
 ren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 ordinaris 1761 en het heerstede geld tot ult. Junij 
 1762 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is,  
 onder verband van des eerste Comparants Principalen 
 en der laatste Comparanten personen en goederen en 
 submissie als naa regten.   Actum den 8. Septemb. 1763. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en De Wolff Schepenen compa.. 
 reerde Geertruij Hanekam, in dese geassisteert met Thomas 
 Jan Walters als haar verkoren Momber, en verklaarde bij 
 dese in de beste en bestendigste forme regtens onweder.. 
 roepelijk te constitueren en magtig te maaken kragt 
 deses haar Eheman Berend Beutink, ten eijnde om alle des 
 Comparants saaken, niets uijtgesondert, waar te neemen en 
 goederen te administreren, waar ter plaatse ook gelegen zijn, 
 ongerede goederen en obligatien te verkoopen en deselve 
 naa coustume locaal en nature des goeds te transporteren 
 en belofte van wharing te doen, capitalen op te seggen, 
 of ook des noods te negotieren en ongerede goederen daar 
 voor te verbinden, de penningen in alle gevallen te ontfan.. 
 gen en quiteren, onwillige Debiteuren tot betaling te  
 constringeren, procedures tam active quam passive te 
 voeren, alle termijnen regtens te respicieren, sententien 
 te aanhooren, de voordelige ter executie te leggen, en voorts 
 in het generaal met den boedel, tussen haarlieden 
 als Egtelieden gemeen, te doen en handelen naa sijn wel.. 
 gevallen, belovende in allen geval alles te sullen appro.. 
   be 
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 beren all ’t geene bij hem Geconstitueerde sal wer.. 
 den gedaan, even als of de Comparante selfs præsent 
 geweest waare en sij selfs present zijnde, soude 
 hebben kunnen, mogen of moeten doen sonder dese 
 te mogen herroepen, als met magt om een of meer 
 te mogen substitueren, met nogmalige belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, cætersque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum den 15. Septemb. 1763. 
 
 
geproth. ten nieuw Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen 
proth. Rub. Vijhe.. als Overweesmeesteren compareerde Martinus Schouten, 
 Weduwenaar van wijlen Johanna Sandbergen, sig wil.. 
 lende verandersaten, heeft sijn drie Kinderen, bij wijlen 
 sijn voorñ. Vrouwe ehelijk geprocreërt en genaamt Aalt, 
 Martinus en Aaltje Schouten, voor ’s Moeders versterf 
 naa een overslag des boedels bewesen aan ijder Kind 
 thien dalers, alsook haar drien vijf en veertig gulden, 
 waartegen den Comparant der Kinderen helft in ’t huijs 
 naast de Smeepoort aan de wal, bij hem bewoont wer.. 
 dende, in vollen eijgendom sal hebben en behouden 
 mitsgaders den gehelen boedel met desselfs lusten 
 en lasten, schaden en baten, blijvende gemelte huijs 
 voor de helft verbonden tot securiteijt van voors. 45 gl. 
 bij dese aan de Kinderen bewesen. 
 Daar beneven heeft hij Comparant aan sijn voorsr. 
 drie Kinderen in eijgendom overgegeven alle de klederen, 
 tot sijn overledens Vrouws lijf gehoort hebbende, 
 nader bij annexe memorie gespecificeert en in een 
 kist bewaart sal werden, waar van de sleutel sal 
 verblijven bij de Voogden. 
 Des belooft hij Comparant voorgemelte sijn Kinderen 
 te alimenteren, van kost en klederen te voorsien tot 
 haar mundige dagen, gelijk ook deselve naa staats 
 gelegentheijt te laeten leeren leesen, schrijven, 
 alsmede de jongens op een ordentlijk ambagt en het 
 meijsje op het naijen te doen, opdat een ijder in ’t sijne 
 in staat is behoorlijk de kost te kunnen winnen. 
 Waar meede aan, over en te vreden waaren Aart Muller 
 en Jan Hendrik van Gaalen, als bij de Heeren van de Ma.. 
 gistraat aangestelt tot Voogden over dese Kinderen. 
 T’ oirkonde is deze bij ons geapprobeert en getekent binnen 
 Harderwijk den 16. Sept. 1763. 
 
 Annexe memorie Notitie van de goederen van 
  de overledene Johanna Sand.. 
  bergen voor drie Kinderen van 
  Martinus Schouten , Aalt Schou.. 
                        ^Martinus Schouten  ten ^ en Aaltje Schouten in ‘t  
  jaar 1763. den 16. Sept. 
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 5. hembden 
 9. rokken 
 9. Jakken 
 3. voorschoten 
 2. swarte voorschoten 
 1. corchet en stiklijf 
 1. sijde kap 
 6. neteldoeksje halsdoeken 
 6. ronde mutsen 
 4. nagt kapers 
 3. paar handschoenen 
 4. paar boord mouwen 
 3. opgeleijde mutsen 
 1. onderste 
 2. borst lappen 
 1. rolletje sijde lappen 
 4. onder mutsen 
 4. feijtels 
 2. wajers 
 2. goude ringen 
 1. vinger hoet 
 1. psalmboek met sijlver beslagen 
 en 1. naalde koker. 
 getekent Aart Muller als Voogd, Jan Hendrik van Ga.. 
 len, Martinus Schouten. 
 
 
 Voor Boonen en Pannekoek Schepenen compareerden Mar.. 
 garietje Croesen en Steventje Croesen, beijde Dogters van wij.. 
 len Jacob Croesen en Grietjen Dreesen in leven Echteliedn., 
 de eerste Comparant wel swak naa den lighame, dog beide 
 haar verstand en memorie volkomen magtig, en verklaar.. 
 den uijt overweging des doods en onsekere uijhr van dien 
 door eijgen beweging, sonder inductie of persuatie van ijmand, 
 geresolveert te hebben over onse tijdelijke goederen, 
 soo gerede als ongerede, soo tegenswoordige als toekomende, 
 geene uijtgesondert, opterigten en te formeren dese 
 onse testamentaire dispositie uijterste en laatste 
 wil in manieren als volgt. 
 Soo bevelen wij aanvankelijk vooraf onse Zielen aan 
 God Almagtig en onse doode lichaemen een Christelij.. 
 ke begrafnis, en verklaren vervolgens onse serieuse 
 wil en begeerte te zijn, dat de langst levende van ons 
 beijden universele en alleen Erfgenaam van alle des 
 eerst overledens goederen sal zijn, en dus den een den ande.. 
 ren reciproce te begiftigen in  alle soodane goederen als 
   de 
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 de eerst stervende sal koomen natelaeten, gerede 
 en ongerede, actien en crediten, niets uijtgesondert, en 
 wel in specie soodaene ses hondert guldens als 
 Margrietje Croesen van haar Ouders wegens geleen.. 
 de penningen, volgens schuldbekentenis in dato den 
 3. April 1762, is competerende, alsmede soodane vijf 
 hondert gulden als Steventje Croesen wegens ver.. 
 diende penñ. of meijdenloon moet hebben, onder 
 dese conditie nogtans, dat onse Moeder Grietje 
 Dreesen, Weduwe van Jacob Croesen, het vrugtge.. 
 bruijk of inkomsten van des eerst overledens goede.. 
 ren haar leven lang daar van sal genieten, 
 en dat de langst levende ’t zij Margrietje of Ste.. 
 ventje Croesen in alle gevallen aan het testament, 
 bij wijlen Jacob Croesen en Grietje Dreesen 
 in dato d. 3. Apr. 1762 voor Heeren Schepenen al.. 
 hier gepasseert, sal moeten voldoen en alles naa.. 
 koomen wat daar in vermelt word, edog goud 
 en sijlver, linnen en wollen, niets uijtgesondert, 
 al wat tot ’t lijfs cieraad van des eerst overledene 
 sal gehoort hebben, sal terstond naa haar over.. 
 lijden op de langst levende koomen en bij deselve 
 in vollen eijgendom beseten werden; willende dat dese 
 onse dispositie naa des eerst overledens dood effect 
 sal sorteren als testament, legaat, codicil, of soo als 
 het naa regten best sal kunnen bestaan, met im.. 
 ploratie van alle faveuren, die de regten ooijt 
 aan eenige testamentaire dispositie hebben ver.. 
 leent. 
 T’ oirkonde is dese bij Schepenen getekent en gese.. 
 gult binnen Harderwijk den 22. Septemb. 1763. 
 was nevens twee cachetten in rooden lak gedrukt, 
 getekent  D. Boonen.  H.H. Pannekoek. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde 
 Gijsberta Pieters de Vries, geassisteert met Simon 
 Volte als haar gekoren Momber, en verklaarde in 
 de beste en bestendigste forme regtens te constitu.. 
 eren en magtig te maken kragt deses de Heeren 
 Mrs. O.D. Wakker en H.J. Ardesch, Advocaten voor den 
 Hove Provinciael van Gelderland en het Stadgerigte 
 van Harderwijk, sampt en een ijder in ’t bijsonder, 
 om der Comparante saaken tegen Maria van Cooth 
   pro 
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 pro se en als Weduwe en Boedelhoudersche van Aalth 
 van der Hoef voor den Hove van Gelderland waartenemen, 
 alle termijnen regtens te respicieren en alles te doen 
 ’t geen nodig en dienstig sal zijn en de Comparante, selfs 
 præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, ook 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren en  
 voorts om eenige voordelige sententien ter executie te 
 leggen, soo sulks naa stijle van den Hove en Land.. 
 regten van Veluwen behoort, en vervolgens alles te doen 
 ’t geen tot bekoming van de vijf duijsent guldens, waar 
 over citatie is gedaan, sal gerequireert werden, en vorders 
 daar omtrent te laeten geschieden, ’t geen na natuijre 
 der saake sal vereijscht werden, alschoon tot het een 
 of andere nadere volmagt nodig zijn mogt, dewelke 
 de Comparante alhier voor geinsereert wilde gehouden 
 hebben, met magt van substitutie, belofte van rati.. 
 habitie en indemniteijt, soo wel ten opsigte van het 
 verschot en salaris der Geconstitueerdens als ten re.. 
 specte van de cautie pro litium expensis, dewelke den 
 eerste Geconstitueerde aangenomen heeft te sullen 
 præsteren, en voorts sub clausulis de jure solitis ac 
 necessariis, waar op de Comparante heeft gestipuleert 
 als regten, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum 22. Septemb. 1763. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvangs regt is Rutger van Werven 
 en Jan van Dalfsen, voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
 Hendrik Hendriksen Magre, des beloofde Christina 
 Geertruijd Coenen, Weduwe van Hendrik Willemsen als Erf.. 
 genaam ex testamento, dese haare Burgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is.   Actum den 24. Septemb. 1763. 
 
 
Geprothoc. ten Voor Oosterbaan en Pannekoek Schepenen compareerden Ger.. 
nieuw prothoc. ret Lubbertsen en Harmtje Hendriks Egteliedn. en verklaarden 
 bij dese ten behoeve van den Heeren Mr. Derk Boonen 
 en de Heer en Mr. Hendrik Johan Ardesch, respectivelijk 
 tot een speciael onderpand te stellen en verbinden all ‘t 
 gesaeij en gunst in soodaene drie parcelen lands op de Hooge 
 Vaaren, ad ongeveer negen mudden, als de Comparanten van dese 
 Stad in pagt hebben, soo wel de winterrogge, welke reets 
 gesaeijd is, als al ’t koorn soo van rog als boekweijt, als te.. 
 gen het aanstaande jaar staat gesaeijt te werden en 
 sulks tot securiteijt van een capitaal ad twee hondert 
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 gulden, als de Comparanten aan gemelte Heer D. Boonen 
 en een capitaal ad een hondert gulden aan gemelte 
 Heer H.J. Ardesch, volgens respective obligatien, in 
 datis den 31 Januar. 1761 en den 2. Mart 1761, verschult 
 zijn, onvermindert nog en boven en behalven soodane 
 burgtogt, als Gerret Hendriksen deswegens bij onder.. 
 tekening van gemelte obligatien gepræsteert en 
 aangenomen heeft, alles ten effecte gemelte 
 Heeren Renthefferen vrij sal staan om aan al 
 het koorn, ’t welke de Comparanten op dat ge.. 
 pagte stadsland op de Varen reets gesaeijt mogten 
 hebben, of nog soude mogen saeijen, en alsoo in het 
 generaal, al ’t geene in den jaare 1764 staat 
 gemaaijt te werden, te laeten verkopen en de 
 penningen daar van provenierende te ontfangen 
 en ter concurrenter summa sig wegens voor.. 
 aangetogen capitaal en onverhooptelijk aan te 
 wendene kosten te voldoen, sonder eenige forme 
 van proces, verklarende mede van volle kragt 
 en waarde te houden soodane opsage, als op den 24. 
 Septemb. deses jaars aan haar gedaan en aangenomen 
 zijn, soodanig nogtans, dat het Comparanten vrij 
 sal staan om inval haar mogte convenieren 
 gemelte capitalen eerder, en wanneer haar mogt 
 goedvinden, aftelossen, alles onder verband en sub.. 
 missie en ten effecte als van regten, met renunci.. 
 atie van alle exceptien, hoe ook genaamt, dese 
 eenigsints contrarierende.   Actum den 1. Octob. 1763. 
 
 
 Voor Apeldorn en De Meester Schepenen compareerde onsen 
 meden Raadsvrind den Heer en Mr. Hendrik Johan Schras.. 
 sert als Volmagtiger van den Heer A.H. Markloff, Capi.. 
 teijn Lieutenant tot Nagapathnam op de kust van 
 Cormandel in Nederlandsch Indien, vermogens acte van volmagt 
 op d. 24 Aug. 1762 voor den Justitie Raad tot Nagapathnam 
 gepasseert, dewelke bij ons is gesien, gelesen en bevonden 
 sulks en speciael mede de clausule van substitutie te  
 behelsen, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te substitueren en magtig te maaken kragt deses 
 de Heer en Mr. A. Ardesch, Secretaris der Stad Arnhem 
 en Advocaat voor den Hove Provinciael van Gelderland, ten 
 eijnde om naamens den Comparant met middelen regtens 
 van de Heer Rigter Trier tot Borculo in te vorderen soo.. 
 danig capitael en interesse tegens behoorlijk transport 
 in forma, als denselven Heer Trier wegens koopspenñ. 
 van seker huijs, staande tot Borculo ter summa van 
   vijf 
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 vijftien hondert gulden, vermogens contract en obligatie 
 in dato d. 21. Junij 1729 aangekoft, verschult is, ten dien 
 eijnde soodaene middelen en ingangen regtens, ’t zij voor 
 den Hove van Gelderland of voor een ander Gerigt, te ge.. 
 bruijken, als den Heer Gesubstitueerde goedvinden en 
 het beste vermeijnen sal te behooren, alle termijnen 
 regtens te respicieren, decreten en sententien te aan.. 
 hooren en de voordelige ter executie te leggen, ook 
 des noods te caveren, accorderen, transigeren, pennin.. 
 gen te ontfangen en te quiteren en voorts, tam ge.. 
 neraliter quam specialiter, alles te doen en laeten 
 geschieden ’t geen de natuur en noodruft der saaken 
 vereijschen mogt, en de Heer Comparant in voorsr. 
 qualiteijt. selfs præsent zijnde, soude kunnen mogen 
 of moeten doen, alles onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, cæterisque sub clausulis de jure soli.. 
 tis ac necessariis, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 7e. Octob. 1763. 
 
  volmagt hier onder geregistreert 
  (S.s.) Vick 
 op huijden den 24. Augustus, anno 1762 compareerde voor 
 ons ondergesr. Anthonij Bonk en Nicolaas Campi, beijde 
 Leeden van den E.Agtbaren Raad van Justitie deses 
 Cormandelsen Gouvernements, den E. Manhaften Heer 
 Adolph Ambrosius van Markloff, Oud Capiteijn Lieutenant 
 van de Infanterij alhier, dewelke bekende en verklaarde 
 op de beste en kragtigste forma te constitueren 
 en magtig te maaken, gelijk doet bij desen, den Heer 
 Hendrik Johan Schrassert, wonende tot Harderwijk 
 in Gelderland, generalijk om uijt sijn Constituants 
 naame en ten sijnen behoeve alle sijne affaires, 
 regt en geregtigheijt in Europa, sonder onderscheijt 
 naa desselfs aart en eijgenschap mogte mede brengen, 
 waar te neemen, bevorderen en uijt te voeren, vaste 
 goederen, obligatien, ofte andere effecten, niets uijt.. 
 gesondert, hetgeen hem Constituant mogte competeren, 
 te administreren, de huijren, renten of interessen te 
 ontfangen, ook des geraden agtende te verkopen, daar 
 van behoorlijk transport en opdragt naa stijl en prac.. 
 tijcq der plaatsen daar deselve mogte gelegen zijn, 
 te doen passeren, de Koopers voor alle aan en nae.. 
 maningen te indemniseren, capitalen te lossen 
 en op sijn Constituants naam wederom te beleggen 
 en voorts alles te doen wat den E. geconstitueerden 
   ten 
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 ten meesten nutte van den Heer Constituant 
 sal oordelen, alles des mogelijk in der minne afdoen.. 
 de, ten dien eijnde de magt gevende om in cas van ver.. 
 schil te mogen accorderen, composeren, compromit.. 
 teren of transigeren, dog des noods alle wettige 
 wegen en middelen van regten te gebruijken en 
 te compareren voor allen Heeren Hoven, Regters  
 en Geregten en subaltere Collegien, alle ter.. 
 mijnen van regten waarteneemen, vonnissen te 
 versoeken en deselve ter executie te stellen ofte 
 de nadelige te laeten reformeren, ofte daar van 
 te provoceren of appelleren, arresten te doen, domi.. 
 cilie te kiesen, alle geconsigneerde, genampti.. 
 seerde of andere penningen te ligten, borgen te 
 stellen ende voorts soo als den Heer Constituant, 
 selfs præsent zijnde, soude konnen ofte mogen doen, 
 met magt aan den Heer Geconstitueerde om een 
 of meer Gemagtigdens, soo generael als speciael, 
 te mogen substitueren en die weder te revoceren, 
 belovende den Heer Constituant voor goed, vast en 
 van waarde te sullen houden alle ’t geene uijt 
 kragte deses sal werden gedaan en verrigt, onder die reserve 
 nogtans, dat den Heer Geconstitueerde gehouden 
 sal zijn en blijven van desselfs verrigtingen en ad.. 
 ministratie soo drae doenlijk naa India te doen 
 behoorlijk bewijs en reliqua aan den Heer Consti.. 
 tuant selfs, dan wel bij overlijden aan desselfs 
 Regtverkrijgenden, zijnde op de begeerte van den Heer 
 Constituant hier van gemaakt en aftegeven 
 twee eensluijdende grossen. 
 Aldus gedaan en gepasseert in het Casteel tot 
 Nagapathnam. dat. voorsr. 
 getekent  Anth. Bonk.  N. Campie. 
 was nevens een rood segel van de Raad van Justitie te 
 Nagapathnam in roode lak gedrukt, onderschreven. 
 In kennisse van mij getekent  W.H. Duijnevelt Secr. Just. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester schepenen compareerde 
 Wijmtje Willems, Weduwe van Hendrik Rijksen, gaande en 
 staande, haar verstand en uijtspraak volkomen magtig, ver.. 
 klaarde uijt overdenking van haar hooge jaaren, de seker.. 
 heijt van haar aanstaande dood en onsekere uijhre van dien, 
 geresolveert is geworden over haar tijdelijke goederen te 
 disponeren in deser voegen. 
 Dat sij, Comparante uijt sonderlinge liefde en genegentheijt 
 en wegens de dienst aan haar bewesen en tot haar dood 
   te 
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 te bewijsen, geconstitueert en ingestelt heeft, gelijk sij 
 doet kragt en vermits dese, tot haar eenige en universele erf.. 
 genaam haar Neev Willem Dageraat, en bij vooroverlijden 
 desselfs Huijsvrouwe Maria de Kaa, alsmede Kind of 
 Kinderen van dese Egtelieden in haar Ouderen plaats, in 
 alle des Comparants gerede en ongerede goederen, actien en 
 creditien, hoe genaamt en waar ter plaatse gelegen, niets 
 ter werdeld uijtgesondert, om deselve in volkomen eijgendom 
 te hebben en te besitten, daar mede te doen en handelen 
 als Eijgenaren en Besitters gewoon zijn, buijten bespiering 
 en tegenseggen van ijmand, gelijk ook met uitsluijting 
 van alle en een ijgelijk die op dese haare natelatene 
 goederen eenige prætensie soude kunnen of willen maken, 
 met ernstig versoen en begeerte dat dese als haar 
 laatste en uijterste dispositie naa haar dood sal gelden 
 en effect sorteren als legaat, testament, codicil of andere 
 forme van regten als ’t best sal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
 Harderwijk den 9. Octob. 1763. was nevens twee cachetten 
 in rooden lak gedrukt, getekent  H.H. Pannekoek. W. de 
 Meester. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is, Peter Claasen en Hendricus 
 Bosch voor het erf en sterfhuijs van wijlen Margrietje 
 Croesen; des beloofde Steventje Croesen, des Overledens 
 Suster, volgens mutuele testamentaire dispositie de 
 dato den 22. Steptemb. 1763 Erfgenaam, voorsr. Burgen te 
 vrijen als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk den 22. Octob. 1763. 
 
 
 Voor Boonen en Pannekoek Schepenen compareerde Her.. 
 manus Doude, Med. Stud. wonende binnen dese Stad, en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme van regten 
 te constitueren en magtig te maken, doende sulks kragt 
 ende mits dese, desselfs Neev, de Heer Jacob de Coup 
 wonende te Leijden en desselfs Broeder Dr. Jan Doude 
 wonende te Arnhem, sampt en ijder in ’t bijsonder, ten 
 eijnde om mede naemens den Comparant, voor soo verre 
 sijn vierde part betreft, ’t zij publijcq of uit ter hand 
 te veijlen en verkopen soodane vier huijsen, of eenige 
 van dien, als de Comparant met sijn Broeder en Susters, Jan, 
 Hester en Helena Doude, in gemeenschap is hebbende, 
 staande en gelegen binnen de Stad Leijden in Holland 
 in haare bekende bepalingen, het eene op de Brede.. 
 straat, een op de Haerlemstraat, een aan de Oostzijde 
 van de Voldersgragt en een aan de Suijdsijde van de Lange.. 
 gragt, alle vier op het protocol ten naame van den 
 Comparant en sijn gemelte Broeder en Susters staande, 
   aan 
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 aan den Koper of Kopers van het verkofte naa coustu.. 
 me locaal transport te doen, de koopspenñ. te ontfan.. 
 gen, ’t zij in termijnen of in eene massa, en daar 
 voor quitantien te passeren, belofte van vrijen, wagten 
 en wharen als erfkoops regt is te doen en voorts omtrent 
 het gunt voorsr., alles te doen en laeten geschieden 
 ’t geen sal werden gerequireert en den Comparant, selve 
 præsent zijnde, sou kunnen mogen en moeten doen, 
 ofschoon tot het een of ander ampeler of specialer 
 volmagt mogt nodig zijn, welke de Compart. aan bo.. 
 vengemelte sijne Geconstitueerdens, sampt en ijder 
 bijsonder, mits dese is gevende en alhier voor gein.. 
 sereert wil gehouden hebben, alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt 
 en verdere clausulen in regten gebruijkelijk, onder 
 verband, submissie  en renunciatie als na regten. 
 Actum Harderwijk d. 14. Octob. 1763. 
 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad 
 Harderwijk, doen kond en certificeren hier meede dat, 
 vermits het overlijden van Egbert Franken tot Arnhem 
 eene camp lands, gelegen in het Rigterampt Olde.. 
 broek op Frank Jacobsen Decemers, thans in onse 
 respective Burger en Dijaconie Weeshuijsen aange..  
  nomen en onderhoudende werdende, en andere mede 
 Erfgenamen is vererft en verstorven, wij dienvolgens 
 hebben geauctoriseert, gequalificeert en in amplissi.. 
 ma et optima juris forma geconstitueert, gelijk wij 
 doen bij dese, de Heeren Mrs. H.J,. Ardesch en J.H. 
 Tauwenhoff, sampt en een ijder in ’t bijsonder, ten eijnde 
 om naemens onse respective Godshuijsen voorsr. ten 
 respecte van de geregte portie van voorñ. Frank Jacob.. 
 sen Decemers met de overige mede Erfgenamem te 
 doen en handelen soo als ’t beste sullen oordelen, ten 
 dien eijnde hetselve land, ’t zij uijt de hand of in het 
 openbaar te verkopen en naa coustume locaal te trans.. 
 porteren en belofte van wharinge te doen, en vorders in 
 het generaal dienaangaande, soo met het ontfangen 
 van penningen als finale scheijding met andere Erfge.. 
 namen, te doen en laeten geschieden ’t geen de nodruft 
 der saake vereijschen mogte en de geconstitueerdens het 
 beste sullen oordelen, willende hetselve alsdan gehouden 
 hebben als of meergemelte F. Jacob Decemers selfs præ.. 
 sent geweest waare, belovende over sulks van waarde te 
 holden ’t geen door de Geconstitueerdens sal werden verrigt 
 en haar deswegens te sullen doen indemniseren, mits 
 de Heeren Geconstitueerdens van haar verrigting sullen 
 moeten doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 
 T’ oirkonde etc.   Actum Harderwijk den 28 Octob. 1763. 
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 Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen 
 compareerden Willem Jansen en Petertje Roelofs Egteldn., 
 dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 in vollen eijgendom te transporteren aan Jan Gelderman 
 en Gerretjen Loge Egteldn. en haare Erven een stukjen 
 lands, genaamt het Stertjen, gelegen in het Sche.. 
 pendom van Harderwijk naast het land van den Heer 
 G.N. van Holthe ter eenre en de Burgerweesen 
 deser Stede ter andere sijde, schietende t’eijndens aan 
 de Lijkstege, soo als ’t selve thans bijMarten Vermeer 
 in pagt gebruijkkt word, zijnde vrij allodiael goed, en met 
 geen andere lasten beswaart als met een ordinaris 
 jaarlijkse verponding van thien stuijvers, ende sulks 
 voor een summa van twee hondert Caroli guldens 
 ad 20 st. ’t stuk vrij geld, daar van de Comparanten 
 en Transportanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende over sulks het parceel te wagten en wha.. 
 ren commervrij en alle voorpligt, de ordinar. verponding 
 over den jaare 1762 incluijs, daar van aftedoen als 
 erfkoopregt is en de Koopers sullen genieten het 
 jaar pagt, dat St. Peter 1764 sal verschenen  weesen, 
 alles onder verband van haare personen, gerede en 
 ongerede goederen, met submissie als na regten. 
 Actum den 2. Aug. 1763. 
 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen loofden en 
 wierden Burgen, als voorvank regt is, Peter Olthuijsen 
 en Dirk Evertsen van Marle voor het erf en sterfhuijs 
 van Hendrik Rijksen, des beloofde Wijmtje Willems 
 als Weduwe en Boedelhoudersche van haar voorsr. 

 Man Zal. deese bovengenoemde Burgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum Harderwijk den 25. Nov. 1763. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerden 
nieuwen prothocoll Hendrik ter Haer en Aartje Lammers Eheliedn., welke 
Rubr. Hoven fº. 16 verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transpor.. 
 teren aan Jan IJsendorn en Gerretje van der Steen  
 Echteliedn. en haare Erven een hof, gelegen buijten 
 de Groote Poort tussen den hof van Peter Hendriksen Tim.. 
 merman en die van Jochem Jacobsen, doende in 
 ordinaris verponding zonder Stadstuijv. 1-3-4, 
   voor 



571 
 

 
ORAH-153  1763 fol.286vso 
 
 voor een summa van drie hondert Caroli glds. vrij  
 geld, waar van reets een hondert gulden betaalt zijn, 
 sullende de overige twee hondert gulden gevestigt 
 blijven in voorsr. hof voor een tijd van twee jaar, 
 daar voor Koperen ijder jaar op dato deser voor rente 
 van ijder hondert sullen betalen vier gelijke guldens 
 sonder dat er nadere opsage sal nodig weesen, waar 
 mede Comparanten belooven voorsr. hof te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1762 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 30. Novemb. 
 1763. 
 
 
 Voor De Meester en Schrasser Schepenen compareerden 
 Bastiaan Olofsen, Loge Reijers en Dries Geurtsen 
 en verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en volmagtig te maken kragt deses 
 den Heer Advocaet A. Ardesch en S. Tapper, Procureur, 
 sampt en een ijder in het bijsonder, om waar te neemen 
          soodane saaken) 
 ( als Reijer den Grooten, als Pagter van de vijf specien 
 over Harderwijk over 1762 en 1763 voor de Gedeputeerde 
 Camer deses Quartiers tegens de Comparanten respective 
 heeft geentameert, en thans aldaar lites pendent zijn, 
 daar in alle termijnen van regten te respicieren, sententien 
 te aanhooren en voorts alles te doen wat de Compa.. 
 ranten, selfs præsent zijnde, souden kunnen en mogen en 
 moeten doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, onder vrband en submissie 
 als naa regten.   Actum den 2. Decemb. 1763. 
 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compareerde 
 de Heer Johan Grol en verklaarde in de beste en be.. 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maaken kragt deses den Heer en Mr. Bernhardus Johan.. 
 nes Ras tot Doesburg, ten eijnde om naamens den Compart. 
 in den Landgerigte van Doesburg te compareren en te 
 versoeken roijement ten prothocolle van voluntaire actens 
 wegens soodane capitaal ad. seven hondert guldens, als 
 ten behoeve van den Comparant door wijlen Jan de Laak 
 en Johanna Wolters waare gevestigt in seeker erve en 
 goed, Kleijn Telkhuijsen genaamt, in voorsr. Rigterampt 
 Kerspel Dremt gelegen, verklarende den Comparant van 
 die penñ. ingevolge gequiteerde obligatie te zijn voldaan, 
 met magt om deswegens des Comparants persoon te re.. 
 presenteren en daaromtrent te doen en laeten geschie.. 
 den ’t geen de nature der saake en stijle des Gerigts 
 sal requireren, met magt van substitutie, belofte van 
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 ratihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 2. Decemb. 1763. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde Juffr. 
 Berendina van Rensing, Weduwe en Boedelhoudersche van 
 wijlen den Heer Henricus Hofman in leven Predikant te 
 Bennecum, na regten behoorlijk geassisteert, welke ver.. 
 klaarde mits deze te constitueren en magtig te maken 
 Wijbrands Wijbrands, Brouwer en Koopman te Eelden, ten 
 eijnde om aan de nagelatene meerderjarige Kinderen van 
 wijlen Casper Hofman en Lutgertje Saalens in leven 
 Egteliedn. te denuncieren en opteseggen een capitale 
 summa, groot twee duijsent twee hondert guldens, haar 
 Comparante voor sig en qual. præd. competerende, vermogens 
  vestenisbrief, voor den Heere Mr. Dubbelt Willinge als 
 Scholtis over Eelde in het Landschap Drenthe en twee 
 gequalificeerde Keurnoten den 14 Aug. 1758 gepasseert, 
 deselve tegens de naaste verschijndag of eerder naa tijds 
 omstandigheden te ontfangen, mitsgaders drie hondert 
 en dartig gulden voor vijf jaaren renthe ad 3.per cent jaar.. 
 lijks , van den 14. Aug. 1759 tot en met den 14. Aug. 1763 
 ingesloten, benevens de lopende interessen tot de dag 
 van de gehele aflosse toe, vervolgens daar voor te 
 quiteren en roijement ten prothocolle van beswaar in 
 forma en naa coustume locael te versoeken en naa de 
 ordre te doen besorgen, dog bij onverhoopte wanbetaling 
 van capitaal en agterstedige interesse die voorseide Kin.. 
 deren in regten te vervolgen, termijnen te respicieren, 
 sententien te aanhooren, de voordelige ter executie te 
 leggen, van de nadelige te appelleren en provoceren, cautie 
 te stellen, voort alles te doen en te verrigten dat de 
 Comparante, præsent zijnde, soude kunnen mogen en moe.. 
 ten doen, met de magt van assumptie en surrogatie 
 van een Advocaet of Procureur voor den Gerigte van Assen 
 en ter goedvinden van de Geconstitueerde, en bij aldien tot 
 het een of ander nader of speciaelder volmagt gerequireert 
 mogte werden, sal in desen gehouden werden voor geinsereert, 
 sullende voorts van vollen waarde werden gehouden all ’t gunt 
 in deese door Geconstitueerde verrigt werd, met belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt en de magt van sub.. 
 stitutie van een of meer personen naa bevind van saaken, 
 sullende voorsr. Geconstitueerde verpligt en gehouden 
 zijn opening, bewijs, rekening en reliqua van sijn verrigte 
 en ontfangene penñ. te doen aan Lambertus Nagel.. 
 voort, Coopman binnen Amstelredam, die naamens de 
   Com 
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 Comparante quitantie sal passeren en gerespecteert 
 werden, alsof sij die selve heeft ondertekent.   Actum 
 den 7. Decemb. 1768. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Dirk Jan Hoekert en Trijntje Elfrinkhof Egteliedn., 
 welke bekenden in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van 
 Wijne Willems en Jacobje Gerrits Egtelied. een sche.. 
 pel gesaeij op de Kleine Vaaren, soo als sij Comparanten 
 hetselve op den 21 Octob. 1762 gekoft hebben van de Erfge.. 
 namen van Maria Elfrinkhof en op den 1. Novemb. daar 
 aan volgende haar getransporteert is, doende in ordinaris 
 verponding behalven de Stadstuiver f.-11-12, zijnde thiend 
 pligtig, voor de summa van vijftig gulden vrijgeld, 
 daar van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te wee.. 
 sen, des beloofden voorsr. parceel te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, als de verponding over 1762,  
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum den 8. Decemb. 1763. 
 
 
 
 Voor Apeldorn en Schrassert Schepenen compareerden 
 Jan Coopsen en Peter Goedvree, respective Timmerman 
 en Metselaars Baasen, alhier woonagtig en van com.. 
 petenten ouderdom zijnde, en verklaarden op versoek 
 en ter instantie van Mr. Bernhardus Johannes Hoff, 
 Burgermeester der Stad Elburg en Scholtis des Ampts 
 Eede, te hebben gewaardeert en gecestimeert twee 
 huijsen van den Heer Predikant Bernhardus Fabricius 
 en Anthonia Valkenier Eheliedn., staande beijde naast 
 elkanderen in de Bruggestraat alhier, daar van het 
 eene bij haarlieden selfs en het andere bij Abraham 
 van Vossen in huijr bewoont werd, en sulks op volgende 
 wijse, te weeten het eerste parceel op een summa 
 van agtentwintig hondert guldens en het tweede of 
 laatste op een summa van ses hondert guldens, dus 
 beijde te saamen op een summa van f. 3400-:-:, 
 welke cestimatie en taxatie de Comparanten verklaren in alle 
 opregtheijt te hebben gedaan, naa dat alvorens die gemelte 
 twee huijsen in oogenschijn genomen en met alle derselver 
 ap en dependentien nauwkeurig geexamineert hadden. 
 Waarop de Comparanten dese haare afgegeven verklaring 
 en taxatie naa voorgaande præavisatie van de kragt des eeds 
 en straffe des mijneeds met solemnele eede bekragtigt 
 hebben.   Actum den 19 Decemb. 1763. 
 
 
Geprothocoll. ten nieuw. Voor deselve Schepenen compareerden den Heer Bernhardus 
prothocol Rub. Brug. Fabricius en Juffrouw Antonia Valkenier Ehelieden, de 
gestraat fº. 96 Vrouw geassisteert met haar gemelte Eheman, en  
   ver 
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 verklaaren, ter gelegentheijt van haaren Neev Mr. Bernh. 
 Joh. Hoff tot Scholtis en Prothocolhouder des Ampts Ede was 
 aangestelt, voor de goede administratie en registrature van 
 denselven als Prothocolhouder voorñ., ter voldoening aan het Regle.. 
 ment, door de Heeren Staaten des Quartiers van Veluwen van  
 den 3. April 1733 op het prothocolhouden geemaneert, in de 
 beste en bestendigste forme te verbinden en tot Burgen te 
 stellen, sulks doende kragt ende mits desen, haarlieder 
 twee huijsen cum appertinentiis, staande naast elkander 
 in de Bruggestraat binnen dese Stad, daar van het eene, 
 bij haarlieden selfs bewoont werdende, van de Erfgenamen 
 van Eijbert Roelofsen Engelenburg, bij transport van den 
 25. Junij 1760, en het andere, bij Abraham van Vossen in huijr 
 gebruijkt werdende, uijt den boedel van Dirk Staal Roelofs, 
 bij transport van den 6. Meij 1760, zijn aangekoft. 
 Met submissie als naa regten en renunciatie van alle strij.. 
 dige exceptien, in specie die van ordre en ten aansien 
 van de Vrouw Comparante, soo veel nodig of dienstig, van ‘t 
 Senatus Consultum Vellejanum et authentica Cod. si qua muli.. 
 er, waar op de Comparanten beijde hebben gestipuleert ten 
 effecte als na regten.   Actum den 18. Decemb. 1763. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jan van Raalte 
 en Hendrik Honders, in qualiteijt als Volmagtigers van 
 Belitje Jacobs, ingevolge volmagt voor Burgermeesteren 
 en Regeerders der Stad Amsterdam op den 29. Nov. 1763 ge.. 
 passeert, bij ons gelesen en bevonden de magt, hier naa vol.. 
 gende beschreven, te behelsen, dewelcke verklaarden in 
 haare qualiteijt op den 16. Apr. 1763 in ’t openbaar te 
 hebben verkoft en alnu kragt deses te cederen en transpor.. 
 teren aan Cornelis Aaltsen en Hester Plantsius Egteldn. 
 en haaren Erven een huijs en erve, staande op de Vischmarkt 
 naast het huijs van Jan van Raalte, doende in ordinaris verpond. 
 met de Stadstuijvers 2-8-6, en sulks voor een summa 
 van vier hondert vier en seventig guldens, daar van Comparanten 
 naamens haar Principalinne bekenden voldaan en ten 
 volle betaalt te zijn, beloovende mitsdien voorsr. huijs 
 en erve te wagten en wharen kommervrij en allen voor.. 
 pligt, de verponding over den jaare 1761 en heerstedegeld 
 tot ult. Junij 1762 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband van haeres Constituantes persoon en 
 goederen, met submissie als na regten.   Actum Harderwijk 
 den 27. Decemb. 1763. 
 
 
 Voor Van Holthe en De Wolff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Jan Heijmessen en Lam.. 
 bert Claasen voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
   Geur 
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 Geurderina Brands, Weduwe van wijlen den 
 Preceptor Van den Houten, des beloofde Juf.. 
 fer Magdelena van den Houten, als Dogter en 
 eenige universele Erfgenaam ab intestato 
 van haar gemelte Moeder, dese haare Burgen 
 te vrijen als regt is.   Actum d. 27. Decemb. 1763. 
 
 
 
 

Lectum et recognitum 
 

den 6. Januar. 1764. 
 
 

1764 
 

 Voor De Wolf en De Meester Schepenen compareerde 
 Renger Jansen, Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar 
 van wijlen Driesjen Jans, heeft verklaart onder solemnele 
 eede, dat hij den inventaris aan sijn overleden Vrouws 
 Suster, Bie Jans en verdere Erfgenamen door Frank 
 van Voorst als Scholtis van Ermel overtegeven en hier 
 bij geannecteert, ter goeder trouwe heeft opgestelt 
 sonder ijts willens of wetens te veel gestelt of agter 
 gehouden te hebben, met offerte en in beding van ver.. 
 meerdering, vermindering of verbetering, naa dat hem nader 
 soude werden voorgebragt.   Actim den 4. Januar. 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen 
 Dirk Engelen en Reijer Willemsen den Grooten voor 
 soodane tugt als Renger Jansen, bij dispositie van den 
 31 Aug. 1743, door wijlen sijn Vrouw Dreesjen Jans is be.. 
 maakt, alles ten effecte als naa Stadregten behoort 
 en vereijscht word, des beloofde Renger Jansen gemelte 
 Burgen te vrijen als regt is, onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 4. Januar. 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Juffer Magdalena van den Houten, gaande en staande, 
 gesond van lighaam en verstand, verklaarde uijt overdenking 
 van de sekerheijt des doods geresolveert te zijn, uijt eijgen 
 motiven, sonder inductie of persuasie van ijmand, over haar 
 tijdelijke goederen te disponeren in deser voegen. 
 Dat sij Comparante mits dese legateert aan Maritje 
 Dirks van der Horst, omdat sij van jongs af bij haar en haar 
 Moeder Zalr. gewoond en altoos trouwelijk gedient heeft 
 met groote toegenegentheijt, haar huijs, staande binnen 
 dese Stad in de Vrouwenstraat tussen het huijs van 
 Jan Heijnissen en de schuur van Juffr. Augeard, om het.. 
 selve naa doode der Comparante met sijn ap en de.. 
 pendentie in volkomen eijgendom vrij en onbeswaart te 
 hebben en te besitten, mitsgaders al wat daar in gevonden  
     werd 
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 werd, wanneer de Comparante mogte komen te over.. 
 lijden, als koper, tin, linnen, wullen, seijde, goud, sijlver, 
 stoelen, tafels, spiegels, ledikanten, cabinetten, schildereijen, 
 aardewerk, met een woord alles, hoegenaamt, tot haar in.. 
 boedel en lijfsgehoor gehorende. 
 Werdende hier van uijtgesondert de drie beste japons en drie 
 beste rokken, welke de Comparant legateert aan de Dogters 
 van Dr. Sijbrand Schot en Alida Pennink Egtelieden. 
 Verders werd daar van uijtgeslooten alle contante penningen 
 en alle vrugtdragende effecten, chartres en papieren, die 
 in haar voorsr.  huijs op haar sterfdag mogten gevonden werden, 
 waar van sij legateert duijsent gulden in contant geld 
 aan haar Nigt Anna Magdalena van den Houten, Wede. 
 van den Heer Leendert de Wit, thans woonagtig tot Rot.. 
 terdam. 
Dit testament ten overstaan Voorts stelt sij in haar overigen boedel en nalatenschap 
van de Heeren Landrost tot haar eenige en universeel Erfgenaam haar Moej of 
van Veluwen en in Velu.. Suster van wijlen haar Moeder, Geertje Aarts Brands, wo.. 
wen geerfde Gerigts.. nende te Horst onder Ermelo, en bij voorafsterven substi.. 
luijden is bij mij onder tueert sij voor een derde part haar voorñ. Nigt Anna Magda.. 
gesr. Landschrijver van lena van den Houten Wede. de Wit, voor een derde part Wil.. 
Veluwen geregistreert lemtje Grief, Wede. van Arnt Hamel in leven papiermaker  
den 3. Nov. 1769. wonende onder Putten en een derde part aan de sament.. 
get. W.H. Toewater. lijke Kinderen van Dirk Thomassen en wijlen Aaltje 
voornstaande acte gere.. Aarts Brands Egtelieden, sullende bij vooroverlijden van 
gistreert ten prothocolle een of ander der gesubstitueerde Erfgenamen haar erfportie.. 
van Ermelo (4º.boek) en succederen op de overige alsnog in leven. 
Buijrschap Horst fol. Waar meede Comparante haar dispositie komt te sluijten 
66 recto et vs. en fol. met begeerte dat deselve ’t zij als testament, legaat, codicil 
67 recto op den 7. Nov. of andere forme best naa regten soude kunnen bestaan, naa 
1769. get. H.J. Ardesch haar dood stiptelijk sal werden agtervolgt. 
proth. ibidem. Wijders heeft sij Comparante mits dese aangestelt tot 
Registratum ten pro.. haar Executrice Maritje Dirks van der Horst, om haar 
thocolle des Ampts begrafenis in alle ordentlijkheijt naa haar staat te doen 
Putten Buurschap besorgen en verders met magt en auctoriteijt, die haar 
Dasselaar fº.363 vs. als Executrice testamentair na regten is competerende. 
d. 13. Novemb. 1769 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Har..   
get. G. van Diermen derwijk den 5. Januar. 1764. was nevens twee cachetten 
prothoc. ibidem. een in rood en een in swart lak gedrukt, getekent, R.C.W. 
 de Wolfs.  H.C. van de Graaff. 
 
 
 Wij, Burgermeesteren Schepenen ende Raad der Stad Harderwijk 
 doen kond en certificeren mits dese, dat wij op den 28. Novemb. 
 1763 in het openbaar aan de meestbiedende in usum jus 
 habentium verkoft hebben een huijs en erve, schuur 
   en 
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 en daar bij gelegen  t’huijn met derselver ap en depen.. 
 dentien, regt en geregtigheden, staande en gelegen 
 binnen dese Stad t’eijndens de Wulleweverstraat 
 bij de Luttekepoort tussen de huijsen van den Poor.. 
 tier en dat van Gerret Claasen, soo en als hetselve 
 laastmaal is beseten geweest door Lambert Rouwendal 
 en wijlen Aaltje van Ree Egtelieden, met geen andere 
 lasten beswaart als met een ordinaris jaarlijkse 
 verponding met de Stadstuijver 5-19-6, aan en ten 
 erflijken behoeve van Dirk Brouwer, voor een summa 
 van elf hondert en dartig Caroli guldens Hollands, waar 
 van ses hondert en dartig guldens in baaren gelde 
 aan handen van onsen Secretaris betaalt zijn, en de 
 resterende vijf hondert gulden sullen met onse voor.. 
 kennis ten minsten twee agter een volgende jaaren 
 ten behoeve van de Nederduijtsche Gereformeerde 
 Diaconije deser Stad gevestigt blijven in voorsr. huijs 
` et appertinentiis, en alsoo de koopspenningen vol.. 
 daan en betaalt zijn, en sullen die contante 
 penningen door onse onder de Crediteuren gedistribueert 
 werden, waarom wij mits dese voorsr. huijs en erve 
 cederen en transporteren aan gemelte Derk Brouwer 
 en sijne Erven, belovende hem van ’s Heeren wegen 
 een whare te sullen zijn en alle voorpligt, tot de 
 verponding 1762 en heerstedegeld 1763 incluijs, daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van de per.. 
 soonen en Erfgenamen der bovengenoemde laatste 
 Besitteren met derselver goederen als sulks na regten 
 behoort. 
 T’ oirkonde etc.   Actum Harderwijk den 17 Januar. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Holthe Schepenen compareerden 
 onsen mede Raadsvrind den Heer Mr. Derk Boonen en 
 Vrouwe Eva Susanna Lijnslager Eheliedn., de Vrouw 
 met haar Eheman geassisteert, welke verklaarden 
 in de beste en bestendigste forme van regten te 
 constitueren en magtig te maaken, doende sulks 
 kragt en vermits dese, Cornelis Twisk, Makelaar bin.. 
 nen Amstelredam, om in naame en van wegens 
 de Comparanten naa coustume locaal te cederen, 
 transporteren en in vollen en volkomen eijgendom 
 overtegeven aan en ten erflijken behoeve van 
 den Heer Nicolaas Muijlman Schepen van 
   wel 
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 welgemelte Stad Amstelredam, een stal ende sijn erve, 
 staande en gelegen aldaar in de Amstelkerk straat aan de 
 westsijde tussen de Leijdsche gragt en Leijdsche straat, 
 gemerkt Nº.1., voor de summa van seven duijsent ses hondert 
 Caroli guldens Hollands, deselve te ontfangen en daar voor qui.. 
 tantie te passeren, belofte te doen om voorsr. parceel te 
 wagten en wharen als erfkoop regt is, der Comparanten 
 personen en goederen daartoe te verbinden, onder submissie 
 als na regten, voorts generalijk alles te doen en te lae.. 
 ten geschieden als de natuur der saake sal komen 
 te vereijschen en sij Comparanten, selve præsent zijnde, 
 souden kunnen mogen en moeten doen, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, voorts met magt van sub.. 
 stitutie, cæterisque clausulis de jure solitis ac necessa.. 
 riis, onder verband als na regten, sullende den Geconstitueerde 
 verpligt blijven wegens den ontfang der penningen te doen 
 bewijs, rekening en reliqua.   Actum den 10. Januar. 1764. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerden 
 Beert Olofsen en Swaantjen Aartsen Egteldn., Jan Reijersen 
 Vos en Leijsjen Olofsen Egteldn.  en Peter Olofsen, voor sig 
 selven en mede de rato caverende voor haar absente 
 Broeder en Suster Olof Olofsen en Hendrikje Olofsen, res.. 
 pective Kinderen en Erfgenamen van Olof Olofsen, voorts 
 Tijmon Cornelissen en Jannetjen Jacobsen Eheliedn. en Willem 
 Jacobsen en Aaltje Cornelis Eheliedn., Kinderen en Erfgenamen 
 van wijlen Jacob Willemsen en Hendrikje Jacobs, laast ge.. 
 weest Weduwe van bovengemelte Olof Olofsen, en ver.. 
 klaarden te saamen uijt kragt van gemeenschap tussen 
 haar bovengemelte respective Vader en Moeder Olof Olofsen 
 en Hendrikje Jacobs, vermogens acte voor Schepenen in dato 
 den 11. Novemb. 1740 gepasseert, gesubsisteert, in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren aan Coenraad Oijen 
 en Elisabeth Versteegh Eheliedn. ende haare Erven, een huijs 
 en erve, staande in de Burge straat bij of naast de 
 Munt, naast de behuijsinge van wijlen de Muntmeester 
 Hensbergen, soo en als bij de laast overledene Hendrikje 
 Jacobs Weduwe Olof Olofsen selfs is bewoont geweest, 
 ende sulks voor eene summa van twee hondert en seven.. 
 thien gulden, daarvan de Comparanten en Transportanten 
 bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. 
 huijs en erve te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt, de verponding zijnde ordinair 1-5-8 over 
   den 
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 den jaare 1762 en het heerstede geld tot ult. Jun. 
 1763 beijde incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 7. Januar. 1764. 
 
 
 Voor De Wolfs en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Evertje Jans, Vrouw van Evert van Willikhuijsen, 
 gaande en staande, dog haar verstand en sinnen vol.. 
 komen magtig, verklaarde mits dese te inhæreren 
                                      (met haar voors. Eheman) 
 soodaene Huijwlijks voorwaarde \/, voor Schepenen deser 
 Stad den 12 Januar. 1758 opgerigt, vervolgens legateert 
 sij Comparante naa doode van haar Eheman voorsr. aan 
 Aalt van der Vliert de summa van vier hondert guldens 
 eens. 
 Aan Jan van der Vliert vierhondert guldens eens. 
 Aan Willemtje van der Vliert vierhondert guldens eens. 
 en aan Grietje van der Vliert vierhondert guldens eens. 
 Waar meede sij sig sullen moeten besadigen sonder 
 naa haar dood ijts meer te kunnen pretenderen, 
 haar voor het overige uijtsluijtende van haar overigen 
 boedel; stellende daartoe tot haa eenige en univer.. 
 sele Erfgenaam Aaltje van Willikhuijsen, en bij 
 vooroverlijden op desselfs naaste Erfgenamen uijt den 
 bloede, alles onvermindert de tugt, haar Eheman 
 naa Comparantes dood competerende. 
 Waar mede sij deese haar dispositie is sluijtende, met 
 begeerte dat deselve naa haar en haar Mans dood 
 als testament, legaat, coldicil of andere betere forme 
 sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk, den 18 Januar. 1764.  was nevens twee 
 cachetten, een in rood en een in swart lak gedrukt, 
 getekent  R.C.W. de Wolfs van Westerode.  H.C. van 
 de Graaff. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen Compareerden 
 Lubbertus Bunskerken en Gijsjen Hulsentop Egteliedn., 
 welke verklaarden voor sig en haare Erfgenamen op 
 den 21. Aug. 1761 in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en in vollen eijgendom overgeven aan Lubbert van de 
 Haase en Grietje Hendriks Egteliedn. en haar Erven, 
 den opstal in een boog agter de muur, door Willem 
 Gerretsen Lak beseten en op den 4. Junij 1757 aan 
   Com 
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 Comparanten door de Nederduijtsche Gereformeerde Diaconie 
 deser Stad getransporteert, doende in ordinaris verponding 
 9 st. 10 peñ. en aan booggeld voor de Stad ses stuijvs., sulks voor 
 een summa van veertig gulden vrij geld, daar van Compa.. 
 ranten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden 
 voorsr. opstal te wagten en wharen kommervrij en alle voor.. 
 pligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum 20. Januar. 1764. 
 
 
 Voor De Wolfs en De Meester Schepenen compareerde Geertje 
 Wesenhagen, welke bekende voor sig en haare Erven ver.. 
 koft te hebben en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan haar Broeder Claas Wesenhagen en sijn 
 Erven een hof, gelegen in sijn heggen buijten de Lutteke.. 
 poort op de hoek in de Knieptang langs de groote weg 
 tussen de hof van Jan Grusing en die van Reijndert Jansen, 
 doende in ordinaris verponding 7. st. 2. peñ., voor een summa 
 van negentig Caroli guldens, de kosten en 50 peñ. ijder half, 
 daar van Comparante bekent ten vollen voldaan en be.. 
 taalt te zijn, belovende voorsr. hof te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1762 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum 21. Januar. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Reijnt Lubbertsen en Lubbert 
 Gerretsen voor het erf en sterfhuijs van Aaltje Peters; 
 des beloofden Metjen Jacobs, Rijket Jacobsen, Jan Jacobsen, 
 Hartger Lubbertsen en Hendrikje Gerrets Eheliedn., beijde 
 en een ijder voor haar hoofd, voorts Gerret Dirksen, Reijnt 
 Gerretsen, Jacob Lubbertsen, Beert Lubbertsen en Hartger 
 Gerretsen, alle te saamen en een ijder voor haar hoofd 
 een geregte tiende erfportie Erfgenamen ab intestato 
 van gemelte Aaltje Peters voorñ., dese haare voorñ. Burgen 
 te vrijen en guaranderen als regt is, onder verband en sub.. 
 missie als na regten.   Actum den 21. Januar. 1764. 
 
 
 Voor De Wolfs en Van de Graaff Schepenen compareerde Peter 
 Claasen, sig sterk makende voor sijn wegens indispositie 
 absente Vrouw Geertruijd Spalthof, welke verklaarde 
 voor sig en haare Erven in een vast en stedigen erfkoop 
 den 25. Febr. 1763 uijt de hand verkoft te hebben en over 
 sulks kragt deses te cederen en in vollen eijgendom te 
 transporteren, aan en ten erflijken behoeve 
 van Jan van Velthuijsen en Evertje Gerrets Echteldn., 
 een hof buijten deser Stad Groote poort gelegen 
   tus 
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 tussen den hof van den Rentmeester Buijtenhuijs en 
 die van Jochem Jacobsen, doende in ordinaris verponding 
 1 gl. 1 stuijvr., voor een summa van hondert vijftig 
 Caroli guldens Hollans, daar van Comparant bekent ten 
 vollen voldaan en betaalt te zijn, des beloofde ge.. 
 seide hof te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt, tot de verponding 1762 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum 24. Januar. 1764. 
 
 
 Voor Van Holthen en De Wolff Schepenen compareerde Lubbert 
 Hendriksen, sijn verstand volkomen magtig zijnde en gaande 
 en staande, en verklaarde uijt overweginge van de sekerheijt 
 des doods, dog onsekere uijhre van dien, niet van dese wereld 
 te willen scheijden sonder alvorens over sijne tijdelijke goede.. 
 ren, hem van God verleent, en die hij stervende mogt nalaten, 
 gedisponeert te hebben; daartoe dan tredende soo verklaar.. 
 de den Comparant ( naa alvorens sijne Ziele aan God 
 Almagtig en sijn lighaam aan de aarde ter begraving 
 aanbevolen te hebben ) vooraf te casseren alle sodane 
 dispositien als hij bevorens gemaakt mogt hebben en  
 vervolgens te nomineren en institueren tot sijn eenige 
 en universeel Erfgenaam zijn halve Suster Hendrikje 
 Hendriks, thans getrouwt aan Reijer Willemsen, met ex.. 
 clusie van alle anderen, ten effecte om aanstonds naa 
 des Comparants overlijden de begrafnis te bestellen en besor.. 
 gen, en vervolgens alle sijne natelaeten goederen, niets 
 uijtgesondert, te erven, besitten, verteren, of daar over disponeren 
 mogen, sonder tot het geven van staat en inventaris ver.. 
 pligt te zijn of door ijmand bespiert te mogen werden, 
 soodanig dat all ’t geene ’t welke naa het overlijden van 
 dese sijne Erfgenaam wegens sijne nalatenschap als.. 
 dan nog overig mogt zijn en sij daar over niet gedisponeert 
 mogt hebben, ’t geen haar egter sal vrij staan, sulks sal 
 erven en versterven op haar naaste Vrienden en Bloedver.. 
 wanten, met speciael uitsluijting van haar gemelte 
 Eheman Reijer Willemsen ofte sijne Erfgenamen, dewelke 
 andersints uijt hoofde der bedongen gemeenschap van goederen, 
 vermogens huijwlijks voorwaarden tussen haar Ehelieden 
 opgerigt, eenig regt souden kunnen of vermeinen te hebben, 
 schoon haar sal vrijstaan haar Man daar in te mogen tug.. 
 tigen; all ’t welk den Comparant, sonder eenige inductie 
 of persuasie van ijmand, verklaarde sijn laatste en 
 uijterste wille te zijn, begerende dienvolgens dat deselve 
 sal effect sorteren als testament, legaat, codicil, gifte 
 ter saake des doods, ofte soo en als deselve het beste sal 
   kon 
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 konnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en gesegult 
 binnen Harderwijk den 2. Januar. 1762. was nevens twee 
 cachetten in rooden lak gedrukt, getekent  A. van Holthe. 
 R.C.W. de Wolff. 
                                              Regist. d. 24. Januar. 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaf Schepenen, soo veel nodig mede 
 als geerfden in Veluwen, compareerden Gerret Willemsen 
 sig sterk makende voor sijn Vrouw Harmtje Jans Echteliedn., 
 Dogter van wijlen Jan Reijersen voor 1/4, Steven Willemsen 
 en Jannetje Peters Echteldn., de rato caverende voor Barth 
 Willemsen en Dirkje Everts Echteldn., Gijsbert Lubbertsen 
 sig sterk makende voor sijn Vrouw Maartje Jans Echteldn. 
 als meede voor Marietje Jans, Mechteltje Jans, Aaltje 
 Jans en Marie Jans, Kinderen en Erfgenamen van Jan Aal.. 
 ten en Fennetje Willems in leven Egteldn., gemelte Steven 
 Willemsen en Abraham Lammers als Voogden van de 
 minderjarige Kinderen van Reijer Willemsen en Maria 
 Lammers in leven Eheldn. ingevolge appointement van 
 den Heere Landrost van Veluwen d.d. 30. Dec. 1763 hier annex, 
 Kinderen en Kindskinderen van Willem Reijersen Senior 
 voor ¼, Jan Jansen en Gerbreg Ganglof Echteldn., sig 
 sterk makende voor Gerret Jansen en Mechteltjen Lub.. 
 berts Echteldn., Kinderen van wijlen Lubbert Dreessen en 
 Annetje Reijers in leven Egteliedn. voor ¼, waar mede sig 
 is voegende Jannetjen Hendriks Wede. van Willem Reijersen 
 den Grooten, als Eijgenaresse van ¼, in ongeveer drie sche.. 
 pel gesaeij, gelegen in deser Stad Schependom, alsmede 
 in ¼ in een math hoojland op de Oostermehen, haar 
 van ’s Heeren wegen op den 11. Sept. 1751 getransporteert, 
 aan wijlen voorñ. Annetje Reijers Wede. van Lubbert Dreesen 
 van Reijer Gerretsen aangeerft, en Gerret Willemsen en Harmt.. 
 jen Jans voorsr., Reijer Willemsen sig sterk makende 
 voor Hendrikje Hendriks Echteldn., als mede voor sijn Suster 
 Jannetjen Willems Wede. van Peter Cornelissen voor ¼. ( de 
 Vrouwens als regtens geassisteert ) retours Erfgenamen 
 van wijlen Reijer Gerretsen ter eenre, en Renger Jansen, 
 als Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar van Dreesjen 
 Janssen ter andere sijde, verklaren onderling gesien 
 en geexamineert te hebben seeker boedels accoord 
 tussen voorsr.  retours Erfgenamen en gemelte Dreesjen  

 Jans, geassisteert met geseide Renger Jansen, voor 
   Mr. 
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 Mr. Johan Schrassert en Mr. Abraham van de Graaff 
 als accoordsluijden, den 27 Feb. 1754 gededigd en gesloten, 
 waarbij uitdrukkelijk bedongen is dat naa doode van 
 Dreesjen Jans voorsr. aan gemelte retoers Erfgenamen 
 soude werden overgegeven: 
 een camp saeijland ongeveer drie schepel 
 in het Schependom van Harderwijk gele.. 
 gen, op d.6. Apr.1743 aan wijlen Reijer Ger.. 
 retsen getransporteert, en thans ge.. 
 samentlijk getaxeert op    ………………………………………………   350-:- 
 een en een half schepel in den Ampte 
 van Ermelo Karspel Nunspeet gelegen 
 en genaamt Tijmons Enck onder haar 
 getaxateert op   …………………………………………………………   150-:-: 
 dan nog een math hoojland op de Ooster.. 
 mehen naabij de Zee gelegen, en onder haar 
 getaxateert op     ……………………………………………………….   200-:-: 
 de helft in koper in tin op den inventaris 
 capit. 2. gespecificeert, gewogen en volgens 
 het gewigt gestelt op    ………………………………………………...    12-:-: 
 en eijndelijk de landpagt in het 7. capt. 
 op den inventaris gemelt van het saajland 
 in het Schependom     …………………………………………………     12-:-: 
 41/2. schepel soo rog als boekweijt van 
 het land tot Nunspeet, dus 21/4 schep. 
 rog, gerekent nae marksgang op 22 st. 
 per schep.      ………………………………………………………….        2-9-8 
 21/4 schep. boekweijt naa marksgang ad 
 18 st. per schep.   …………………………………………………….        2-0-8 
 een jaar landpagt van de math hoojland    ………………………… ________  
                                                     738-10-: 
 
 waar tegens gemelte retours Erfgenamen ingevolge 
 van het voorsr. boedels accoord verpligt zijn aan Renger 
 Jansen in zijn vooraangetogen qualiteijt te voldoen 
 1º. den inters. van 130 gld. waarop het geno.. 
 ten lijfsbehoor was getaxeert ad 3-15- 
 ’s jaars van d. 27 Febr. 1746 tot en met den 
 27. Febr. 1763 zijnde 17 jaaren   …………………………………          63-15-: 
 van den 27. Febr. 1763 tot den 27. Dec. daar 
 aan volgende, zijnde tien maanden 
 ad. 6 st. 4 peñ. per maand     …………………………………….             3- 2- 8 
                                                       66-17-8 
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                 Transport                    66-17- 8 
 2º. dat uijt den gemenen boedel per rest 
 van meerdere aan Christina Coenen, Wede. 
 van Hendrik Hendriksen voor meester.. 
 loon betaalt is     ………………………. …………………………          40 - : - : 
 3º. ’t geen Driesjen Jans volgens huijwlijks.. 
 contract met haar eerste Man Gerret 
 Reijersen was competerende    ………………………………….        300 - : - :  
 4º. voor verschot Van Loijen     ………………………………….             4 - : - : 
 5º. de kosten der begravenis van wijlen 
 Reijer Gerretsen in het 9. capitt. op 
 den inventaris gespecificeert, bedra.. 
 gende     ……………………………………………………………          28 -10 - : 
                                                   505 -  1 - : 
 
 Tegensijds latus  …………   f.  738 -10 -:                         
  Hier af  ……………………       505 -  1 -:  
                       Rest   ……..        288 -  9 -: 
 
 Vermits de retours Erfgeñ., en wel in specie de Kinde.. 
 ren van wijlen Anna Reijers, niet wel convenieert 
 gemelte summa ad  505-1-: aan Renger Jansen als 
 Weduwenaar, Boedelhouder en Tugtenaar van Driesjen 
 Jansen te betalen en voorsr. vaste goederen aan sig 
 te behouden, zijn parthijen met elkanderen in der 
 minne overeengekoomen, dat Renger Jansen qual. præd. 
 tegens aanstaande Meij 1764 aan dese Ergfgenamen 
 samentlijk soude betalen de summa van twee hondert 
 drie en dertig guld. negen stuijvs., als ingevolge voorn.. 
 staande rekening en montant de voorsr. landerijen  
 etc. meerder zijn bedragende, waartegens Renger Jansen 
 in sijn vooraangetogen qualiteijt sal zijn van stonden 
 aan Eijgenaar ende Besitter van die bovengemelte 
 landereijen, deselve mits dese aan hem qual. præd. 
 cederen en in vollen eijgendom overgevende, sonder 
 eenig regt of prætensie, op wat prætent het zijn mogt 
 daar aan te reserveren, met renunciatie van alle 
 contrarierende exceptien, onder verband van haar personen 
 en goederen als na regten, sullende hier mede de 
 voorns. gespecificeerde gelden Renger Jansen qual. præd. 
   com 
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 competerende, zijn voldaan en ten eenemaal gemor.. 
 tificeert, zijn de parthijen in alle vriendschap van 
 malkanderen gescheijden en begeren dat dese ten allen 
 tijde als een stadsregtelijke boedelscheijding effect 
 sal sorteren. 
 Dewijl Jannetje Hendriks Wede. van Willem Reijer.. 
 sen de Grooten haar ¼. prt. als gemelt uijt de penñ. 
 van de drie schepel in het Schependom en van de 
 math op de Oostermehen, ter summa van hondert 
 seven en dartig gld. en thien stuijvs., vrij en onbeswaart 
 soude kunnen profiteren sonder te lasten en te 
 dragen het vierde part in die bovengemelte 
 505-1-, zijnde 126-5-4, welke de voorsr. Kinderen 
 van Anna Reijers voor haar aandeel souden moeten 
 betalen, en daar toe niets voor handen was als een 
 vierde part in gemelte 233-9-, welke Renger 
 Jansen qual. præd. met aanstaande Meij aan 
 de samentlijke retours Erfgenamen moet uijt.. 
 keeren, bedragende de summa van 58-7-4, en 
 dus daartoe niet rijkende, is gemelte Jannetje 
 Hendriks Wede. Willem Reijersen den Grooten uijt 
 commiseratie geresolveert vijftig gulden van haar 
 voorsr. penñ. te laeten vallen en de resterende 
 87-10-: sullen voldaan werden in deser voegen, dat 
 de voorsr. Kinderen van Anna Reijers haar ¼. pt. 
 in de penñ. tot rondmaking van Renger Jansen 
 als gesegt, sullen moeten missen en de overige 
 29-2-12 door de Erfgenamen samentlijk aan 
 voorsr.  Wede. uit de overige penñ. van Renger Jansen 
 voldaan werden, met welke schikking de Kinderen 
 van wijlen Anna Reijers, mitsgaders de overige re.. 
 tours Erfgenamen van wijlen Reijer Gerretsen ver.. 
 klaren, mits deese, content en vergenoegt te weesen. 
 T’ oirkonde is deese bij ons als Schepenen, en soo veel 
 nodig als geerfden in Veluwen, benevens onsen Secreta.. 
 ris naamens de Comparanten gesegult en getekent 
 binnen Harderwijk den 28. Januar. 1764. was nevens 
 drie cachetten, een in rood en twee in swart lak, 
 getekent  R.C.W. de Wolfs. H.C. van de Graaff. Abr. 
 van de Graaff.  lagerstond den inhout deses gere.. 
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 gistreert ten prothocolle des Ampts Ermelo Karspel Nunspeet 
 fº. 31 recto et vers.  et fº. 32 recto et vers. et 33 rect. et vers. op den 8. Febr. 
 1764. getekt.  F. van Voorst. Prothocolh. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Gijs.. 
 bert Claver en Gijsbertje Rijks Ehelied., welke verklaarden 
 voor sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de 
 hand verkoft te hebben en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Adam van 
 Luijk en Helena van Heerde Ehelied., een huijs soo als het 
 thans bij Comparanten bewoond werd, staande in de Snijders.. 
 straat tussen de huijsen van Dirk Jan Hoekert en de 
 Roeijdr. Gelderman, doende in ordinar. verponding 1-8-12, voor 
 twee hondert en vijftig Caroli guldens vrij geld, waar toe 
 in betaling sal verstrekken een obligatie tot lasten van Com.. 
 paranten, groot hondert en vijftig gulden, gevestigt in voorsr. 
 huijs, welke mits dese werd gemortificeert en te niete 
 gedaan, daar benevens ontfangen hondert guldens in contant 
 geld, waar mede Comparanten bekennen mits dese ten vol.. 
 len voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. huijs 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding 1762 en heerstede geld 1763 incluijs, daar van afte.. 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
 regten.   Actum 31. Januar. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Hil.. 
 letje Reijers Weduwe van Gerret Poel, en verklaarde voor sig 
 en als Weduwe Boedelhoudersche van geseide G. Poel en dienvolgens 
 als legitima tutris van haar minderjarige Kinderen, op den 
 22. Novemb. 1749 in een vast en stedigen erfkoop verkoft 
 te hebben en over sulks kragt deses te cederen en transporte.. 
 ren aan en ten erflijken behoeve van Cornelis Aaltsen en 
 Hester Plancius Egtelied., een huijs met sijn ap en dependentie, 
 staande aan de Koornmarkt tussen het huijs van de 
 Weduwe van Gosen Harmsen Prins en de hoek van de straat 
 na de Kleijne Oosterwijk, soo als bij de Kooperen sedert den 
 1e. Meij 1749 bewoont is, doende in ordinaris verponding 1-2-4, 
 voor de summa van drie hondert en vijftig Caroli guldens 
 Hollands, daar van sij Comparant bekent ten vollen vol.. 
 daan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, gelijk sij de ver.. 
 ponding over 1748 en heerstedegelt tot ult. Junij 1749 gesuij.. 
 vert heeft en vervolgens tot Kopers lasten, aftedoen als erf.. 
 koop regt is, onder verband en submissie als na regten.  Actum 
 den 3. Febr. 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compa.. 
 reerde Hendrik van Hall, Koopman tot Amsterdam,  
 en verklaarde mits dese volmagtig te maken den 
   Roeij 
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 Roeijdrager Jan Gelderman, ten eijnde om namens den 
 Comparant van Berend Bentik te ontfangen sekere wis.. 
 sel ad drie hondert en vijftig gulden in dato den 29. Julij 
 1763, binnen ses maanden te betalen, en bij verweij.. 
 gering van dien met middelen regtens intevorderen 
 en daar omtrent te doen ’t geen nodig zijn sal en den 
 Comparant, selfs præsent zijnde, soude kunnen en moeten 
 doen, die penningen te ontfangen en quiteren, alles  
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
 verband en submissie als naa regten.   Actum den 4. 
 Febr. 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en  
 wierden Burgen, als voorvank regt is, Pieter Egge en 
 Dirk Engelen voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
 Truijtje Wijnkop in leven Huijsvrouw van Abraham 
 Wakker, des beloofde geseide Abraham Wakker als 
 Weduwenaar en Erfuijter van sijn voorsr. Ehevrouw, 
 gemelte Burgen te vrijen als erfhuis regt is, onder  
 verband als na regten.   Actum den 7. Febr. 1764. 
 
 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerden 
 Evert Wesenhagen en Maria Jans Eheliedn. , welke 
 verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te heb.. 
 ben verkoft en kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Dr. Bernhardus Fabricius, rustend Predikant in de 
 Beest en Antonia Valkenier Ehelieden en haar Erven, 
 een hof buijten deser Stad Groote Poort, tussen de hooven 
 van Hendrik Harshoorn en Peter Hendriksen Timmer.. 
 man, doende in ordinars. verponding, sonder stadstuijver 
 :-7-8, voor een summa van vier hondert Caroli guldens 
 Hollands ad 20. Stuijvs. ’t stuk vrijgeld, daar van Com.. 
 paranten bekenden voldaan en betaalt te zijn, des be.. 
 loofden geseijde Hof te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, tot de verponding over 1762 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum den 9. Febr. 1764. 
 
 
 Voor Jacob Schrassert en Speulde Schepenen compareerden Aalt 
 Petersen, Aart Petersen ende Aaltje Petersen, de laatste 
 sooveel nodig geassisteert met de Secretaris Schrassert, ende ver.. 
 klaarden haare uijterste wille te zijn, die sij bij forme van 
 testament, legaat, codicil of in alia meliori forma wilden 
 hebben agtervolgt en nageleeft, dat soo den Heere beha.. 
 gen mogt een of eenige van haar drie Disponenten tot 
 sig te haelen, des overledens goederen sullen vererven 
   op 
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 op de twee langstlevenden van haar drie, waar van weder 
 een komende te sterven, sullen alle desselfs goederen we.. 
 der versterven op de langstlevende van haar drie, en soo de 
 langstlevende komt te sterven, sullen alle de goederen 
 vererven op haar Suster en Broeder Kind, of die alsdan naa 
 ’s Lands wetten de naaste tot de successie sullen bevonden werden; 
 dog soo eenige van haar drie voor of naa het overlijden van 
 ijmand haerer drie mogt koomen te trouwen, sal ten 
 opsigte van deselve dese dispositie cesseren en ophouden en 
 des overledens nalatenschap devolveren op de ongetrouwde, 
 nae wiens dood de goederen wederom sullen versterven naa 
 de statuten deser Landen, begerende, dat dese door haare Vrien.. 
 den stiptelijk sal werden agtervolgt en de langstlevende 
 van haar drie gelaten werden in het vrije besit, genoten 
 onbepaalde dispositie van der eerstoverleden nagelaten 
 goederen, sonder haar eenige hinder of belet daar in toete.. 
 brengen, ’t zij uijt hoofde van een prætens fideicommis 
 of anders; gevende en laetende sij elkanderen eene ongeli.. 
 miteerde magt om de aangestorven goederen te mogen 
 alieneren, permuteren, en haar schoonste daar mede te 
 doen, sullende het geene bij haar overlijden overig be.. 
 vonden werd alleen aan de voorsr. ordre van successie sub.. 
 ject zijn.   Actum den 22. Septemb. 1717. was nevens drie 
 cachetten in rooden lak gedrukt, getekent  Jacob Schras.. 
 sert, W.V. Speulde, Joh. Schrassert q.q. 
                                           Registr. 7. Febr. 1764. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor De Graaff en Schrassert Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Broede.. Evert Wesenhagen en Maria Jans Eheliedn. en verklaarden 
ren fº. 147 vs. wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Maria Offenberg 
 Weduwe van Cornelis Timmer ende haar Erven, eene summa 
 van agt hondert Car. guld. ad 20. st. het stuk, daar van de 
 Comparanten jaarlijks op de verschijndag, daar van heden 
 over een jaar de eerste sal zijn, beloven te betalen 
 een interesse van vier guld. van ijder hondert, dog binnen 
 twee maanden naa de verschijndag niet betalende, sal 
 de interesse tegen vier guld. en tien stuijvers van ’t hondert 
 loopen, ende sulks tot de finale restitutie en aflos.. 
 sing van het capitaal voorsr., welke aflossing alle 
 jaar sal konnen en mogen geschieden, mits de op.. 
 sage een vierdeel jaars van een van beijde sijden gedaan werde. 
   Tot 
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 Tot securiteijt van welk capitaal, rente en onverhoopte.. 
 lijk aan te wendene kosten, de Comparanten verbonden alle 
 haare gerede en ongerede goederen en tot meerdere se.. 
 curiteijt tot een speciael onderpand stelden haar huijs en 
 erve, staande binnen dese Stad op den Broederen, tus.. 
 sen de Huijsen van Lambertje en Jannetje Coobus, 
 met desselfs ap en dependentien soo als hetselve bij 
 haar Comparanten selfs bewoond en gebruijt werd,  
 onder submissie als naa regten, met renunciatie van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde 
 en verdere deese eenigsints contrarierende.   Actum 
 den 10. Febr. 1764. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden 
prothoc. Rub. Hier.. den Heer Mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe En.. 
den fº. 400 vs. gelbertina Geertruijd Schrassert Ehelied. welke bekenden 
 voor sig en haare Erven wegens opgenomen en ter  
 leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen aan Harmannus Lunterbos en 
 Hendrina van Zeelen Egeteliedn. en aan Jannetje 
 Lunterbos, Weduwe van Arnd van Harderwijk en 
 haar Erven, ijder twee duijsent, en alsoo te saamen 
 vierduijsent Caroli guldens Hollands ad 20 Stuijvs. het stuk, 
 waar voor sij Comparanten jaarlijks op den verschijndag 
 ( heden over een jaar de eerste ) beloven te sullen betalen 
 vier gelijke guldens van ijder hondert, dog binnen de twee 
 maanden na dato betalende met drie gld. vijftien stuij.. 
 vers van ijder hondert sullen kunnen volstaan, en daar 
 mede continueren tot de volle aflosse toe, die alle 
 jaar op geseide verschijndag sal kunnen  geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van de eene ofte andere 
 sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. 
 capitaal, rente en onverhoopte kosten verbinden Comparanten 
 tot een speciaal onderpand haarlieder erf en goed, genaamt Claren.. 
 stroom binnen deser Stad Schependom Hierden, Suijdwaars de 
 Weijdgrave, West en Noordwaars de Heer H. van Westervelt, 
 Oostwaars Jacob Gerretsen en geseide Heer Van Westervelt ge.. 
 legen, soo als de Vrouwe tweede Comparante uijt en boedel 
 van wijlen haar Oom den Heer Rodrik Schrassert heeft aan.. 
 geerft en thans bij Gerret Hendriksen den Besten meijers.. 
 wijse gebruijkt werd, waar onder sijn gehoorende huijs, hof, schuur 
 met vier campen lands, mitsgaders het weijland en vier 
 math hoojland, de Steencamp, de Camerscamp, de 
 Boomakker,den Padakker, den Lijfakker, de Boven.. 
 landen, Ingenshagen, alle met haar onderhorige 
 en daar bij gelegen akkermaals hout, soo als deselve 
   re 
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 respectivelijk in haar bekende bepaling gelegen en onder 
 gemelte erve en goed zijn gehorende, stellende tot een verdere 
 whaarschap hunne personen, gerede en ongerede goederen, ten 
 bedwang en submissie als na regten, met renunciatie van alle 
 exceptien dese contrarierende, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum den 13. Febr. 1764. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen compareer.. 
nieuw. prothoc. den Willem Jansen Wijnen en Petertje Roelofs Egteliedn., de.. 
Rub. Hierden welke bekenden voor sig en haare Erven wegens opgenomen 
fº. 368 ro. et vs. en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schul.. 
 dig te zijn aan Mr. Hendrik Johan Schrassert en sijnen 
 Erven een summa van een duijsent vijf hondert guldens 
 a 20 stuijvers stuks, waar van sij beloofden jaarlijks ende alle 
 jaaren op den verschijndag, waar van de eerste reets geweest is  
 op den 4. Febr. 1764, te sullen betalen een rente van drie gld. 
 en vijftien stuijvs. van ijder hondert en daar in tot de fi.. 
 nale afdoening en restitutie deses capitaals te sullen conti.. 
 nueren, welke alle jaar op derselver verschijndag sal mogen 
 en moeten geschieden, mits van de een of andere sijde 
 een vierdeel jaars bevorens opgeseijt zijnde; verbindende sij 
 Comparanten voor capitaal en interesse haar personen, ge.. 
 rede en ongerede goederen, en stellende bij dese daar 
 voor tot een speciael onderpand haar huijs, hof, twee 
 schuijren, alsmede een camp saeijlands met sijn houtge.. 
 was voor de voordeur van dat huijs, saamen gelegen in 
 Hierden onder het Schependom van Harderwijk, soo als 
 hetselve in den jaare 1762 door Comparanten van Coopman 
 Rijkert Apeldorn en Christina Helena Martinius is aan.. 
 gekoft, alsmede nog een stukje saajland met sijn hout.. 
 gewas in den Lagen Hierder Enck gelegen, waar Oost.. 
 waarts Lubber Jansen en Westwaarts Hartger Willemsen 
 aangelandet zijn, mede in den jaare 1762 door Comparanten 
 van bovengenoemde Egtelieden R. Apeldorn en C.H. Martinius 
 aangekoft, en tot voldoening van welkers koopspenningen 
 dese genegotieerde penñ. ad. duijsent vijf hondert guldens 
 zijn geemploijeert, alles onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum Harderwijk den 18. Febr. 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 de Heer Gerret Nicolaas van Holthe, Lt. Collonel van 
 de Dragonders, dewelke verklaarde te constitueren en 
 magtig te maken cum potestate substituendi, doende 
 sulks kragt deses, den Heer Aalt van Holthe, onsen 
   me 
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 mede Raadsvriend, om in sijn Constituants naam te ver.. 
 koopen een sesde portie in een dubbelt graf, zijnde Nº. 17 en 
 18, staande op de naam van Nicolaas Bevelot, gelegen 
 in het Vrouwenchoor van de Oude Kerk binnen Amster.. 
 dam, de penningen daar van opte beuren, quiteren en 
 opdragt te doen en alles te verrigten wat Constituant, 
 selfs præsent zijnde, soude kunnen ofte mogen doen, met 
 belofte van ratihabitie en indemnisatie als na regten. 
 Actum Harderwijk den 27 Febr. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen loofden en wier.. 
 den Burgen als voorvank regt is, Marten Vermeer en 
 Loge Stevens voor het erf en sterfhuijs van Johannes 
 Vermeer en Grietjen Buijtenhuijs in leven Ehelieden; 
 des beloofden Gerret Vermeer, Evert Vermeer, sig sterk 
 makende voor Reijer Vermeer, en Elisabeth Henrica 
 Vermeer alle meerderjarig, Kinderen en Erfgenamen 
 van voorsr. Eheliedn., geseide Burgen te vrijen als erfhuijs 
 regt is.   Actum Harderwijk den 27 Febr. 1764. 
 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde 
 Gerret van Meurs, swak van lighaam edog sijn ver.. 
 stand volkomen magtig, dewelke verklaarde te revoce.. 
 ren en vernietigen alle sijne voorgaande testamen.. 
 taire dispositien, van welken aard en natuur deselve 
 mogten weesen, vorders verklaarde hij Gerret van 
 Meurs van nu aan en met de warme hand, te 
 extraderen en overtegeven alle sijne gerede en ongerede 
 goederen, soo deselve thans is besittende, niets daar 
 van uijtgesondert aan en ten erflijken behoeve 
 van de Heer W.J. van Westervelt en Vrouwe Aleijda 
 Johanna van Westervelt Eheliedn., mits dat opgemelte 
 Heer en Vrouw van Westervelt hem sijn leven lang 
 sullen onderhouden en voorsien van kost, klederen en 
 hetgeen sijn omstandigheijt sal koomen te vereijschen, 
 all ’t welk de Heer W.J. van Westervelt en Vrouw A.J. 
 van Westervelt Eheliedn., hier præsent en mede Compa.. 
 ranten in voegen voorsr., hebben geaccepteert dese over.. 
 gifte der goederen als vermelt, met belofte van hem Gerret 
 van Meurs sijn leven lang te sullen onderhouden en voorsien 
 van kost, klederen en hetgeen sijn omstandigheijt soude 
 koomen te vereijschen, alles sonder argelist, en verband als 
 na regten.    Oirkonde onser ondertekening en besegeling binnen 
 Harderwijk op den 28. Febr. 1764.  was nevens twee cachetten 
 in rood lak gedrukt, getekent  H.H. Pannekoek. H.J. Schras.. 
 sert. 
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 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde Jan 
 Boxhoorn en bekende in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en transpor.. 
 teren aan Coenraad Oijen en Elisabeth Versteeg Eheliedn. en haar 
 Erven een hof, gelegen aan de Touwbaan buijten den Lutteke.. 
 poort naast de hof van Claas Wesenhagen ter eenre en den 
 hof van Jan en Willem van Luijk ter andere sijde, schietende 
 van agteren aan de gemene weg buijten de Groote poort, ende 
 sulks voor eene summa van twee hondert en veertig guld. 
 vrijgeld, daar van de Verkoper bekende voldaan te zijn, sul.. 
 lende den Kooper den hof met Petri 1765 kunnen aanvaarden 
 en sal het jaar huijr, alsdan te verschijnen, bij den Ver.. 
 kooper geprofiteert werden, belovende den Comparant die 
 voorsr. hof, op een ordinaire verponding van 13 st., te  wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, en wel over den jaare 1763 incluijs, al.. 
 les onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 3. Mart. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Gerret, Evert en Elisabeth Henrica Vermeer, nevens 
 haar Broeder Reijer Vermeer, thans in de Stad Amster.. 
 dam sig bevindende, te saamen Kinderen en Erfgenamen 
 van haar overledene Vader Johannes Vermeer in leven 
 Schipper en Coopman in brandhout te Harderwijk, de.. 
 welke bij deese in de beste en bestendigste forme 
 regtens constitueerden en magtigden den haar opgemelten 
 Broeder Reijer Vermeer, om op te ontfangen alle soodane 
 penñ. als haar Vader Zalr. tot Amsterdam of elders 
 wegens verkoft of gelevert brandhout nog mogte te goed  
 hebben, in specie om bij de Oostindische Compagnie 
 tot Amsterdam te ontfangen soodane penñ. welke sij 
 als Kinderen en Erfgenamen van haar Vader Johannes Ver.. 
 meer Zal. wegens verkoft en gelevert brandhout of groot hout 
 te goede hebben, voor den ontfangst te quiteren, sullende 
 all ’t verrigte door haar Broeder Reijer Vermeer ten vol.. 
 len approberen, voor goed keuren en dugtig houden ofdie 
 betaling aan haar samentlijke Erfgenamen te saamen 
 en tegelijk geschied was en sij selfs alle præsent 
 geweest waaren, alle onder verband ende submissie 
 als na regten.   Actum den 3. Mart. 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Gerret Lubbertsen 
 en Harmtje Hendriks Egtelied., en verklaarden in eenen  
   vas 
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 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deser te cederen en transporteren aan Andries van 
 Asselt en Woutertje Dreesen Egteliedn. en haare Erven, 
 een campje saajland, zijnde thiendvrij, groot vijf spint, 
 leggende in Hierden op den Duijnen naast de Weduwe 
 Volten ter eenre en de Kinderen van Willem Artsen ter 
 andere sijde, en dat voor een summa van een hondert en 
 tien guldens, daar van de Comparant. al voor lang wegens 
 ter leen en opgenomen penñ. bekenden voldaan te zijn, 
 belovende den Comparanten het voorsr. parceel, op een ordi.. 
 naire verponding van 1 stuijver, te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over den 
 jaare 1763, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum Harderwijk 
 den 5. Mart 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en De Meester Schepenen loofden en wier.. 
 den Burgen, als voorvank regt is, Peter Jansen  Wijnen 
 en Bernd Woutersen voor het erf en sterfhuijs van Jan 
 Lubbertsen; des beloofden Reijnt Lubbertsen, Jacob Lub.. 
 bertsen, Beerd Lubbersen, sig sterk makende voor Gerret 
 Lubbertsen, te saamen Broeders en naaste Erfgenamen 
 ab intestato, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is, 
 onder verband als na regten.   Actum 16. Mart 1764. 
 
 
 Voor Van Holthen en De Meester Schepenen compareerden 
 Jan Moojen en Wilhelmina van Emst Ehelied. en ver.. 
 klaarden in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en transpor.. 
 teren aan en ten behoeve van Jan Schut cum suis, 
 een hof buijten dese Stad tegen over het land van wijlen 
 den Heer Muntmeester en het land van Mevrouw 
 Schrassert daar agter, alwaar thans een tabaks schuur 
 op staat, ende sulks voor eene summa van een hondert 
 en vijftig gulden, daar van Verkoperen bekenden voldaan 
 te zijn, beloovende over sulks hof, op een verponding 
 van 7 st. en 8 peñ., te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt  
 is, onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 22. Mart 1764. 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Cornelis de Hes, alhier geerft en gegoedet, welke ver.. 
 klaarde sig als Burge te constitueren voor de kosten 
 van soodane procedure, als Dr. Jacobus Apeldorn als 
 Volmagtiger van Jan Beersen van Elburg voornemens 
   is 
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 is t’ entameren tegens de Heer en Mr. H.G. Wolfsen nomine 
 uxoris E.G. Schrassert, teneijnde om bij onvermoedelijke suc.. 
 cumbe van den Comparant het gewijsde in gemelte saak 
 daar aan te verhalen, alles onder verband van mijn persoon 
 en goederen, belovende Dr. J. Apeldorn qq  sijn Burge te vrijen, 
 kost en schadeloos te houden, onder verband en submissie als 
 na regten.    Actum den 29. Maart 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerden Gerret 
 Hendriksen den Besten en Aaltje Tijmons Echteldn., welke be.. 
 kenden opregt en deugdelijk schuldig te weesen wegens opge.. 
 nomen en ter leen ontfangen penningen aan onsen mede 
 Raadsvriend den Heer Mr. Derk Boonen en Vrouwe Eva 
 Susanna Lijnslager Echtelied., eene summa van twee 
 hondert en vijftig Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, waar 
 van twee en negentig guld. zijn heenkomende van sekere 
 obligatie en handschrift op datis d. 17 Apr. en 14. Meij 1763 
 ondertekent, dewelke mits deese gemortificeert worden, 
 en de resterende hondert en agt en vrijftig guld. bij dese in 
 contant geld ontfangen, waar voor wij beloven jaarlijks 
 te sullen betalen een rente van vier gelijke guldens van 
 ijder hondert en sullen daar mede continueren tot de volle 
 aflosse toe, die jaarlijks op de verschijndag ( heden over 
 een jaar d’eerste) sal kunnen geschieden, mits een vier.. 
 deel jaars bevorens van d’een onf andere sijde opgeseit of opge.. 
 eijscht zijnde, sulks in geen minder specie als geredu.. 
 ceerde schellingen. Tot securiteijt van voorsr. capitaal,  
 renten en onverhoopte kosten verbinden Comparanten haar 
 personen, gerede en ongerede goederen, en tot meerder sekerheijt 
 van Renttrekkeren hebben sij, na voorgaande informatie 
 van verwillekeurings kragt en werking, verwillekeurt 
 en bij parate executie buijten forme van proces in een vrije.. 
 willig verwin, overgegeven en verbonden alle haar haave, 
 beesten, bouwmansgereedschap, koorn, gedorst en onge.. 
 dorst, thans hebbende en namaals krijgende, benevens haar 
 gehele inboedel en verdere meubilaire goederen, en  
 generalijk alles wat tot haar gerede goederen behoort, 
 niets hoegenaamt daar van uijtgesondert, om alle hinder 
 en schade daar aan ten allen tijde te kunnen verhalen, 
 waar toe sij Comparanten mits dese nnemen en beloven 
 alle jaar aan Renttrekkeren te sullen vertoonen en over.. 
 geven behoorlijke quitantie van haar Landheer de 
 Heer en Mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen, of ijmand van 
 sijnentwegen ten blijke dat sijn Ed. wegens het versche.. 
 nen jaar land en geld pagt telkens voldaen zij, en bij 
   ont 
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 ontstentenis van dien sal haar Ed. vrijstaan om van 
 stonden aan, sonder voorgaande denunciatie, haar in ver.. 
 win gegeven goederen paratelijk te doen executeren, 
 met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints con.. 
 trarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum den 
 27 Mart 1764. 
 
 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden 
 onse mede Raadsvrind den Heer W.J. van Westervelt en 
 Vrouw A.J. van Westervelt Ehelied., dewelke verklaren 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 over sulks kragt deses te cederen en in vollen eijgendom 
 te transporteren aan Harbartus Molenberg en 
 Maria Rosendal Echteldn., een hof met het huijsje 
 daar in, gelegen buijten de Smeepoort aan de Vier 
 Campen naast de hof van Marten Vermeer ter eenre 
 en de hof van J. Dekkering ter andere sijde, op een 
 jaarlijkse ordinar. verponding behalve de Stads stuij.. 
 vers 1-6-14, en sulks voor een summa van  vijf hondert 
 vijf en twintig gulden, daar van de Heer en Vrouw 
 Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende over sulks de voorñ. hof te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, d’ordinrar. verponding 
  (als erfkoop regt is) 
 over den jaare 1763 incluijs, daar van aftedoen, \/ waar  
 tegens de Heer en Vrouw Verkoperen sullen profiteren 
 het lopende jaar pagt tot St. Petri 1765 incluijs, ende 
 alsdan door Koperen kunnen aanvaart werden, alles 
  onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 29 Mart 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Jan Wiltop en Derk Engelen 
 voor het erf en sterfhuijs van wijlen Bessel Losser en 
 Elisabeth Engelen in leven Egteliedn.; des beloofden 
 Catharina, Hendrika en Geertruijd Losser, Kinderen en 
 Erfgenamen van voorsr,. Egteliedn. geseide Burgen te 
 vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk den 9. 
 April 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jan Claasen en 
 Albertje Wouters Ehelied., welke verklaarden in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan 
 Abraham van Vossen en Driesjen Jans Egtelied. en 
 haar Erven, een huijs met sijn ap en dependentie, 
 staande binnen dese Stad in de Hoogstraat tussen 
 de huijsen van de Wede. Jan Wijgmansen en dat van 
   den 
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 den Chirurgijn Andries van Asselt, doende in ordinaire ver.. 
 ponding sonder stadstuijver 4-13-12, voor een summa van 
 twee hondert gulden, daar van Comparanten bekenden vol.. 
 daan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1762 en heerstedegeld ult. Junij 1763 incluijs, daar van afte.. 
 doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 10. Apr. 1764. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen en Overwees.. 
 meesteren compareerde Hendrik Harmsen van ’t Land, sig sullende 
 verandersaten, verklaart met David Beetsen Smit en Peter Beert.. 
 sen Smit, bij de Heeren van de Magistraat den 6. deser aange.. 
 stelt tot Voogden over sijn drie minderjarige Kinderen, genaamt 
 Berendje oud in haar vijfthiende jaar, Evertje in haar dertiende 
 jaar en Petronella in haar elfde jaar, bij wijlen Hendrikje 
 Matheussen ehelijk verwekt, in overweging genomen  te 
 hebben den staat sijnes boedels, bekent mits dese aan 
 sijn drie voorsr. Kinderen voor ’s Moeders versterf overtegeven 
 haar klederen, als 
 een couleurt seijde jak, een dº. seijde rok 
 een saras jak, een citse rok 
 een greijne rok 
 een bonte cottoene rok 
 een witte marselle rok 
 een chamoise rok 
 een sijlvere beugel 
 een dº. snuijfdoos 
 welke hij aan de Voogden sal overgeven om voor de Kinderen 
 bewaart, of soo nodig geemploijeert te werden. 
 Dan nog belooft aan ijder Kind als ’t selve sal mundig zijn 
 te betalen ses gulden, waar voor hij sijn persoon en goederen 
 verbind; voorts neemt hij aan om voorsr. Kinderen vrij van alle 
 schulden en lasten des boedels te wagten en wharen, haar 
 tot haar mundigheijt te alimenteren, kleden en reden 
 en naa haar staat te laeten leeren ’t geen sij tot haar 
 bestaan van noden hebben. 
 Waarmede voorsr. Voogden, præsent zijnde, te vreden waaren. 
 T’ oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent 
 binnen Harderwijk den 7. Apr. 1764. 
 
 
Geprothocol. ten Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde 
nieuw. prothoc. Rub. Andries Rijkessen Apeldorn, welke bekende wegens ter 
Markt fº. 284vs. leen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig 
en Hoven fº. 44. te weesen aan Jannetje Lunterbos, Wede. A. van Harderwijk, 
 een summa van duijsent Caroli guldens ad 20. st. ’t stuk, 
 daar voor Comparant belooft jaarlijks op de verschijndag 
                  (voor rente) 
 ( heden over een jaar d’eerste ) te sullen betalen \/ drie gld. en 
 tien stuijvers van ijder hondert, en sal daar in continueren tot 
   de 
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 de finale aflosse toe, die met hondert en meer 
 gulden telkens naa goedvinden van den Comparant sal 
 kunnen en mogen geschieden, mits sulks drie maanden 
 voor de verschijndag aan Renttrekkersche sal werden gede.. 
 nuntieert, soodanig, dat ingeval den Comparant de 
 rente voldoet, haar niet sal vrij staan dit capitaal 
 weder opteeijschen. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, 
 renten en kosten verbind den Comparant sijn huijs 
 en schuur soo als bij hem thans bewoont werd, 
 staande aan de Koornmarkt tussen de huijsen van 
 Hendrik Freriksen en Frans van Dulmen, mitsgaders 
 sijn hof, gelegen in de oude Touwbaan tussen de 
 hooven van Doctor Huijsman en die van de Coster 
 Van Elspeet, stellende tot een verdere whaarschap 
 sijn persoon, gerede en ongerede goederen, ten bedwang 
 en submissie als na regten, met renuntiatie van 
 alle exceptien dese contrarierende, in specie van 
 ongetelden gelde.   Actum den 21. Apr. 1764. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Oosterbaan Schepenen com.. 
 pareerde Peter Poelman, pro se en als Vader en le.. 
 gitime Voogd van sijn drie minderjarige Kinderen, 
 met naame Hendrik, Geertruij en Jan Petersen, 
 bij wijlen sijne Vrouw Stijntje Hendriks in egt 
 verwekt, en verklaarde in een vast en stedigen 
 erfkoop in het openbaar te hebben verkoft en 
 over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan Rijket Apeldorn ofte sijne Erven, een huijs en 
 erve, binnen dese Stad in den Oosterwijk staande naast 
 het huijs van Tijmon Cornelissen ter eenre en het 
 huijs van Lubbertus Bunskerken ter andere sijde, doende 
 in ordinaris verponding behalven de stad stuijvers 1-11-14, 
 ende sulks voor eene summa van twee hondert en 
 thien gulden, daar van den Comparant voor sig et præd. 
 qual. bekende voldaan te zijn, belovende over sulks 
 voorsr. huijs en erve te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt. de verponding over ordinaris 1762 en 
 het heerstedegeld tot ult. Junij 1763 beijde incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum den 28. Apr. 1764. 
 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad Har.. 
 derwijk, doen kond en certificeren mits dese dat, vermits 
 Reijnt Lubbertsen en Wijntje Hendriks Wede. van Reijer 
 Beertsen op d. 9. Decemb. 1747 hebben doen peijnden aan 
 alle de gerede en bij insuffisance aan de ongerede 
 goederen van Jacob Jansen Slors en Geertruij Jacobsen 
   Egt 



598 
 

 
ORAH-153  1764 fol.300 
 
 Egteliedn., ter summa van vierhondert gld. capitaal en agter.. 
 stedige renten, daar op den 6. Januar. 1758 wegens pandvellig.. 
 schap aankering en regt tot executie bekomen hebbende, 
 haarlieder huijs binnen dese Stad in de Rabbestraat staande, 
 tussen de schuur en plaats van de Erfgenamen van wijlen 
 de Muntmeester Johan Hensbergen, doende in ordinaris ver.. 
 ponding 2-2-8, den 25. Januar. daar aanvolgende in het 
 openbaar op een sesjarige losse volgens willekeur verkogt 
 is aan Gosen Elders en Aaltje Gerrets Echteliedn. voor vier 
 hondert vier en negentig gulden, welke op den 1. Meij 1758 
 aan handen van den Secretaris betaalt en door ons op den 10. 
 Julij daar aan onder de Crediteuren gedistribueert zijn, en 
 alsoo naa expiratie van ses agtereen volgende jaaren dat 
 voorsr. huijs door niemand is ingeloscht, wij hetselve huijs 
 met sijn ap en dependentie, regt en geregtigheijt, soo als 
 tot hier toe beseten hebben, cederen en in vollen eijgen.. 
 dom overgeven aan en ten erflijken behoeve van Gosen 
 Elders en Aaltje Gerrets Echtelied. voorsr., met belofte 
 om hetselve te wagten en wharen van ’s Heeren wegen 
 als erfkoop regt is, onder verband van Jacob Jansen Slors 
 en Geertruij Jacobs Egtelied. haar goederen, ten effecte 
 als na regten. 
 T’ oirkonde etc.   Actum den 1. Meij 1764.  
 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compa.. 
 reerden Elisabeth Proper en Wilmina Proper, Gesusters, 
 beijde gesond na den lighame en haar verstand volko.. 
 men magtig, verklaarden uijt onderlinge toegenegentheijd 
 en assistentie, malkanderen en den en den anderen, 
 doende sulks reciproce kragt deses, te institueren 
 en aan te stellen tot haar eenig en universeel Erfge.. 
 naam in alle sulke gerede en ongerede goederen, actien 
 en crediten, niets ter werweld uijtgesondert, welke d’eerst 
 van haar beijden stervende sal koomen natelaten, 
 soodanig dat de langst levende daar over vrijlijk als 
 eijgenaresse en besidster naa haar wil en welgeval.. 
 len sal kunnen disponeren en bemaken en daar mede 
 doen en handelen als haar sal goed dunken, sonder 
 door ijmand, ’t zij wie hij zij, daar in belet of verhindert 
 te kunnen werden, uijtsluijtende te dien eijnde mits 
 dese alle en een ijgelijk, welke uijt naverwantschap 
 als anders eenige vordering of prætensie op haar nala.. 
 tenschap soude willen maken; willende en begerende 
 dat dese naa doode der eerst stervende haarer beijden 
 effect sal sorteren en als testament, legaat, codicil 
   of 
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 of in andere betere forme en best bestaanbaarste wijse 
 na haar dood stiptelijk sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 1. Meij 1764.  was nevens twee cachetten 
 in swart lak gedrukt, getekent  H.C. van de Graaff 
 W. de Meester. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden 
 Gerret Jacobsen en Geurtje Jacobs, Broeder en Suster, 
 welcke bekenden op d. 13 Junij 1763 in het openbaar verkoft 
 te hebben en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan en ten erflijken behoeve van Lubber.. 
 tus Bunskerken en Gijsjen Hulsentop Echtelieden, 
 een half huijs, daar van de wederhelft gehoort heeft 
 aan wijlen haar Broeder Geurt Jacobsen, op dato voorsr. 
 van ’s Heeren wegen aan geseide Koperen verkoft, staande 
 binnen dese Stad in de Peperstraat of kleijne Oosterwijk 
 tussen de huijsen van Peter Poelman en Teunis Ari.. 
 aansen, sonder verponding, sulks voor de summa van 
 twintig Caroli guldens vrijgeld, daar van Comparanten 
 zijn voldaan en betaalt, des beloofden voorsr. halve 
 huijs te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum den 2. Meij 1764. 
 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen ende Raad der Stad 
 Harderwijk, doen kond en certificeren mits dese dat, 
 vermits Jacobje Dirks Wede. van Geurt Jacobsen en des.. 
 selfs Voorkinderen Jacob Geurtsen en Aaltje Geurtsen, 
 bij resolutie van den 17 Meij 1763, vrijwillig in usum jus 
 habentium hebben overgegeven en wij den 13. Junij daar 
 aanvolgende van ’s Heeren wegen in ’t openbaar verkoft 
 hebben een half huijs, daar van de wederhelft in eijgen.. 
 dom toebehoort aan Gerret Jacobsen en Geurtje Ja.. 
 cobsen, staande binnen dese Stad in de Peperstraat 
 of kleijne Oosterwijk tussen de huijsen van Peter Poel.. 
 man en Teunis Ariaansen, aan en ten behoeve van 
 Lubbertus Bunskerken en Geijsje Hulsentop Egteliedn. 
 voor twintig Caroli guldens Hollands en alsoo voorsr. Egte.. 
 lieden geseide twintig gulden aan handen van den Secre.. 
 taris betaalt hebben en door ons suo tempore sullen 
 werden gedistribueert, cederen en transporteren kragt 
 deses aan gemelte Egteliedn. den eijgendom van voorsr. 
 halve huijs, beloven haar van ’s Heeren wegen een 
 waare te sullen zijn en verbinden der gewesen eijge.. 
 naren haar persoonen en goederen als na regten. 
 T’ oirkonde etc.   Actum den 2. Meij 1764. 
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 Nous, Bourguemaitres, Echevins et Conseillers de la 
 ville de Harderwijk en la province de Gueldre, certifions 
 et attestons par cette á tous qu’il appartiendra, parfaite.. 
 ment connoitre Jean Vramer neé et baptisée a Campen 
 le vingt et troisième de Mars l’an mille sept cent 
 trente quatre, demeurant en cette ville, rue dite le 
 Hoogstraat, fils majeur de Conraed Henrij Cramer et de 
 Constance Helena Hensbergen, et que le sus dit Jean 
 Cramer est actuellement vivant pour s’être ce jourdui 
 presente devant nous, requerant de nous acte de son 
 existence, le quel nous lui avons accordé et delivre par 
 le present, certifions, et oûtre qu’il ni ait en cete ville 
 ni a trois lieues, et plus a la ronde, aucun Ambassadeur 
 en voije resident ou autre, chargé des affaires de France. 
 En foij de quoij nous avons fait sgner le present par 
 notre Secretaire Juré, conjointement avec le sus dit 
 rentier et ij appose le siel ordinaire aux causes de 
 cette ville. Donné á Harderwijk le quartorsième de 
 Maij mille sept cent soixante quartre. 
 get.  Francois Oosterbaan.  D. Boonen. 
 
 
Voor Boonen en Van de Voor De Wolff en Van de Graaf Schepenen compareerde 
Graaff Schepenen com.. Johanna van Broekhuijsen Ehevrouw van Aart 
pareerde Johanna van Muller en verklaarde mits dese haar laatst en uijt.. 
Broekhuijsen Ehevrouw terste dispositie, met haar voorsr. Eheman op den 18. 
van Aart Muller Junij 1756 voor Heeren Schepenen deser Stad opgerigt, 
en verklaarde door bij.. te laeten verblijven in haar volkomen kragt en waarde, 
sondere redenen gere.. sonder in ’t geheel of ten deele ijts daar in te derogeren 
solveert te zijn om dese of veranderen, uijtgesondert de dispositie ten aansien 
haare laatste dispo.. van haar lijfsbehoor, waar omtrent op nieuws haar 
sitie, in dato d. 4. Meij suijvere wil en begeerte is dat naa haar overlijden alle 
1764 te revoceren, an.. der Comparants klederen, soo linnen, wullen en sijde, mits.. 
nulleren en vernieti.. gaders sijlver, goud, kleijnodien en generalijk alles wat tot 
gen, kragt en vermits haar lijf is gehorende in vollen eijgendom sullen erven 
dese stellende deselve en versterven op Johanna van der Kodde, thans bij haar 
ten eenenmaal buijten woonagtig, Dogter van Anthonij van der Kodde en wijlen 
effect, willende en  Teuntje van Broekhuijsen Eheliedn., mits dat sij daar tegen 
begerende dat haare immediaat naa Comparantes dood sal hebben uit te keren 
voorige dispositie, den de summa van veertig Caroli guldens eens, daar van thien 
18 Junij 1756 voor Sche.. gulden sullen gegeven worden aan Lijsbeth van Broek.. 
penen deser Stad gepas.. huijsen en bij vooroverleijden aan haar kinderen, tien  
seert, sal stand grijpen gulden aan de Suster en Broeders van geseide Johanna van 
en naa haar overlijden der Kodde, stervende van de een op de andere, tien gulden 
volgens derselver teneur    aan 
sal werden geobserveert 
en nageleeft, soodanig 
dat in allen opsigten 
de Kinderen sullen ko.. 
in haar overleden Ou.. 
deren plaatse.  
T’ oirkonde is dese bij 
ons getekent en ge.. 
segult binnen   
                      Har 
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Harderwijk den 24. Januar. aan Judith van Sandbergen Ehevrouw van Jan Hen.. 
1767. was nevens twee drik van Gaalen en bij vooroverlijden op haar Kind of 
cachetten in swart lak Kinderen alsdan in leven, en tien gulden aan de Kin.. 
getekent  D. Boonen. deren van wijlen Johanna van Sandbergen, bij Mar.. 
H.C. van de Graaff. tinus Schouten ehelijk verwekt, stervende van ‘t 
 eene kind op ’t andere, alles met eerbiedige uijtsluij.. 
 ting, soo omtrent dese als haar boven gemelte dispo.. 
 sitie van d. 18 Junij 1756, van de respective Weesca.. 
 meren ter plaatse daar haar minderjarige 
 Erfgenamen mogten gevonden werden, met ernstige 
 begeerte, dat deese als een wettig interpretatie 
 van haar gemelte dispositie, ’t zij als legaat, codicil 
 of andere betere forme na haar dood stiptelijk 
 sal werden agtervolgt. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult 
 binnen Harderwijk den 4. Meij 1764.  was nevens 
 twee cachetten, een in swart en een in rood lak 
 gedrukt, getekent  H.C. van de Graaff.  R.C.W. de 
 Wolff. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Lambert 
 Jansen en Metjen Jacobs Egtelied., Rijket Jacobsen, Jan 
 Jacobsen en Dirkje Lubberts Egtelied., Hartger Lubbertsen 
 en Hendrikje Gerrets Egtelieden, beijde en ijder hoofd voor 
 hoofd, Gerret Dirksen en Willemtje Lubberts Egteliedn., 
 Reijnt Gerretsen en Jentje Cnelissen Egteliedn., Jacob Lubbert.. 
 sen en Reijntje Gerrets Egtelied., Beert Lubbertsen en Dirkje 
 Gerrets Egtelied. en Hartger Gerretsen en Hannisje Hen.. 
 driks Egteliedn., alle te saamen Erfgenamen ab intestato 
 van wijlen Aaltje Peters, dewelke verklaarden in eenen 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan Bernd Bentink, 
 een erfjen in Hierden, bestaande in een huijs en hof met 
 een campje bij ’t huijs, voorts opgaande boomen en hegge.. 
 hout, soo en als ’t saamen in sijn bepaling aan de Somer.. 
 steeg omtrent den Essenburg is gelegen en bij Beert Lub.. 
 bertsen in pagt gebruijkt werd, ende sulks voor eene 
 summa van veertien hondert en vijf en seventig gulden, 
 daar van de Verkoperen bekennen voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. erf en goed, op eene verpondinge van 
 2-6-8, te wagten en wharen kommervrij en alle voor.. 
 pligt, de verponding over ordinaris 1762 incluijs, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
   als 
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 als na regten.   Actum den 10. Meij 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Hendrik 
 ter Haar en Aaltje Lammers Egtelied. en verklaarden op den 
 12 Octobr. 1759 reets verkoft te hebben aan wijlen Wouter Bernd.. 
 sen, ende over sulks al nu kragt deses te cederen en transpor.. 
 teren aan ende ten behoeve van de onmundige Kinderen 
 van desselfs Soon Jacob Woutersen, met naamen Wouter 
 Jacobsen, Lubbert Jacobsen, Hendrikje Jacobs en Maritje 
 Jacobs, bij wijlen Evertje Lubberts in egt verwekt, een 
 huijs en erve in de Moolenstraat binnen dese Stad staande 
 naast het huijs van Jan Beertsen ter eenre en de schuur 
 van Cornelis Buurman ter andere sijde, soo als thans bij 
 der Kinderen Vader selfs bewoont werd, ende sulks voor eene 
 summa van een hondert en vijftien gulden, daar van 
 de Comparanten en Transportanten bekenden voldaan, 
 alsmede de uijtgeschoten verponding tot over ordinaris 
 1762 ingesloten, gerestitueert te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. parceel op een verponding van 2-2-8 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum den 12. Meij 1764. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen 
 compareerden Cornelis Verhoef en Maria Brands Egteliedn., 
 Aart Verhoef en Teuntje van Muijden Egtelied., de Vrouwen 
 tutori b. marit., Evert Verhoef, en gemelte Aart Verhoef  
 en Evert Verhoef als Gemagtigden door Lambertus Verhoef 
  Mr. Chirurgijn en Mechtelt Bouwman Egtelied., volgens 
 volmagt , den 5. Meij 1764 voor Sijmon Duijfs Secretaris 
 van de Hooge en Vrije Heerlijkheijt van Purmerland en 
 Ilpendam, bij ons gesien dit te behelsen, benevens geseide 
 Cornelis Verhoef en Roelof Jagers te saamen Voogden 
 der minderjarige Kinderen van wijlen Annetje Verhoef, 
 in ehestand geprocreert bij Henricus Bosch, vermogens 
 speciale auctorisatie ad hunc actum door de Heeren 
 van de Magistraat deser Stad bij resolutie van den 
 11 deser gearresteert, alle Kinderen en Kindskinderen 
 van wijlen Aaltje Lammerts, voormaals getrouwt ge.. 
 weest met Hendrik Verhoef en thans als Weduwenaar 
 en Boedelhouder komt natelaten Roelof Jagers, met 
 welke sij ten halven goede geseten heeft. 
 Dat vermits Roelof Jagers voorsr. als Erfuijter aan haar 
 Comparanten, mitsgaders aan de Heeren van de Magistraat 
                                              als Overmomber Heeren) 
 ( heeft overgegeven staat en inventaris van den gehelen 
 boedel en met den stadregtelijken boedel eed bekragtigt 
   en 
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 en daar bij consteert dat de schulden den gehelen boedel 
 absorberen en de boedelsgoederen en effecten verre cace.. 
 deren, geresolveert zijn geworden eenpariglijk te renuncie.. 
 ren en geheel en al te repudieren haar respective aan.. 
 delen en erfportien in alle de goederen, penñ. en effecten, 
 actien en crediten, niets uijtgesondert, door wijlen haar 
 Moeder en Grootmoeder wijlen Aaltje Lammers voorsr. 
 stervende nagelaten, soodanig dat sij kragt deses de 
 gehele halfscheijt des boedels, haar door versterfregt com.. 
 peterende, met alle desselfs lusten en lasten, regt  
 en geregtigheden, eijgendommen, besittingen en genera.. 
 lijk alles wat daar toe specteert,en daar onder sonder eenige 
 exemptie gecomprehendeert is, overtegeven en te laeten 
 in volkomen eijgendom en vrije dispositie van Roelof 
 Jagers, om daar in te doen en handelen als sijn eijgen.. 
 dommelijke goederen, sonder eenig regt ofte pretensie 
 daar aan te reserveren en behouden, met renunciatie 
 van alle exceptien dese contrarierende. 
 Des compareerde meergemelte Roelof Jagers als We.. 
 duwenaar en Boedelhouder van wijlen geseide Aaltje 
 Lammers en verklaarde mits dese volkomen genoegen 
 te neemen en te willen berusten in dese door haar 
 voors. Kinderen en Voogden der Kindskinderen, als uijt.. 
 drukkelijk door de Heeren van de Magistraat hier 
 toe geauctoriseert, gedane repudiatie en renunciatie 
 van wijlen sijn voorsr. Vrouws boedel, deselve als sijn 
 eijgen en propren boedel aannemende onder belofte 
 om dese eerste Comparanten sampt en ijder in ’t bijsonder 
 te sullen wagten en wharen kost en schuldeloos voor 
 alle opspraak en namaning van alle Crediteuren 
 respectivelijk te sullen guaranderen, en daar toe ver.. 
 bindende sijn huijs op de Smeepoorter Brink, soo als het tegens.. 
 woordig bij hem bewoont werd, benevens sijn verdere gerede 
 en ongerede goederen en stellende tot een meerdere securiteijt 
 als Burgen voor alle hinder en schade, die voor de eerste 
 Comparanten daar uijt soude kunnen resulteren, Aart Verhoef 
 en Evert Verhoef, beijde binnen dese Stad geerft, die mede 
 præsent zijnde, dese burgtogt hebben aangenomen ten 
 verband en submissie als na regten, des beloofde geseide 
 Roelof Jagers voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
 Actum den 13. Meij 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Van Holthe Schepenen compareerde 
 Aaltje Geurtsen, welke bekende voor sig en haar Erven 
 in een vast en stedigen erfkoop op den 13 Junij 1763 in ’t open.. 
   baar 
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 baar verkoft te hebben en over sulks kragt deser te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Lijsbet 
 Hendriks, Wed. van Peter Tuijten, de helft in een huijs, staande 
 aan de Koornmarkt tussen de huijsen van de Erfgenamen 
 Nuk, doende het geheel in ordinaris verponding 2-13-2, sulks 
 voor een summa van hondert en dartig Caroli guldens vrijgeld, 
 daar van sij Comparante bekent mits dese voldaan en betaalt 
 te weesen, des beloofde voorsr. halve huijs te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1761 en heerstedegeld 1762 incluijs, daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 24. Meij 1764. 
 
 
 Wij, Burgermeesteren, Schepenen  ende Raad der Stad Har.. 
 derwijk, doen kond en certificeren mits dese dat, vermits 
 Jacob Geurtsen op den 17 Meij 1763 aan ons heeft overgege.. 
 ven sijn gerede en ongerede goederen om ten behoeve sijnder 
 Crediteuren verkoft te werden, waar onder mede de helft 
 in een huijs staande binnen dese Stad aan de Koornmarkt 
 tussen de huijsen van de Erfgenamen Nuk, doende in 
 ’t geheel van verponding 3-23-2, daar van de wederhelft 
 sijn Suster Aaltje Geurtsen is toebehorende, ’t welk 
 op den 13 Junij 1763 in ’t openbaar is verkoft aan Lijbeth 
 Hendriks Wede. van Peter Tuijten, ’t geheel voor twee hondert 
 sestig, dus dese helft voor hondert dartig Caroli guldens, 
 die door geseide Wede. aan handen van den Secretaris betaalt 
 zijn en door ons onder de Crediteuren staan gedistribueert 
 te werden, dienvolgens voorsr. halve huijs, soo gemelte 
 Jacob Geurtsen hetselve beseten heeft, kragt deses van 
 ’s Heeren wegen te cederen en in vollen eijgendom overte.. 
 geven aan en ten erflijken behoeve van gemelte 
 Lijsbet Hendriks Wede. Peter Teuijten, des beloven wij voorsr. 
 halfscheijt van ’s Heeren wegen te sullen wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ver.. 
 ponding 1761 en heerstedegeld 1762, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband van geseide Jacob Geurtsen 
 sijn persoon en goederen, ten effecte als na regten. 
 T’ oirkonde etc.  Actum den 24. Meij 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerde 
 Abraham Wakker voor sig en als Weduwenaar, Boedelhouder 
 en Erfuijter van Geertruijd Wijnkoop, dewelcke in dese 
 verklaart in optima forma juris te constitueren en 
 magtig te maken, sulks doende kragt deses, Dr. J.C. Huijs.. 
   man 
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 man, om uijt naam van den Comparant alle soodane saaken 
 en affaires waartenemen als alhier ter stede of elders mogte 
 te doen hebben, specialiter C. dr. Arnd Vliek, om van denselven 
 bij middelen regtens in te vorderen alle soodane penningen 
 als hij volgens eijgenhandige getekende obligatien als 
 renten van dien bekent heeft schuldig te zijn, ver.. 
 volgens de gepronuncieerde sententie verder ter exe.. 
 cutie te leggen, alle regtstermijnen daar in waar te 
 neemen, en verder op sijn goederen soo alhier als elders 
 te procederen, deselve ad finem usque te prosequeren, 
 penningen te ontfangen, quitantien te passeren, transi.. 
 geren en generalijk daar in alles te doen en te lae.. 
 ten geschieden als of den Comparant selfs present zijnde, 
 soude kunnen of mogen doen, idque cum potestate substi.. 
 tuendi et sub clausulis ratihabendi et indemnisandi, 
 cæterisque de jure solitis ac necessariis.   Actum den 
 28. Meij 1764. 
 
 
geprothoc. ten nieuw Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareert en 
protocol fº. 222 erschenen Jan Bernhard Boxhoorn en verklaarde wegens 
 opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
 deugdelijk schuldig te zijn aan Andries van Asselt 
 en Woutertje Dreesen Egtelied. een haarer Erven een summa 
 van twee hondert guldens, daat van hij Gecompareerde 
 beloofde te betalen een interesse van vier guldens van 
 ’t hondert, dus jaarlijks een rente van agt guldens, en sulks 
  tot de finale aflossinge toe, waar en welke alle jaar 
 sal kunnen op den verschijndag geschieden, waar van heden 
 de eerste is, mits een vierde jaar de opsage van d’eene 
 of andere kant sal kunnen en moeten geschieden. 
 Tot securiteijt van het voorsr. capitaal en rente en onver.. 
 moedelijke schade en kosten, soo verbind de Comparant 
 sijn persoon en goederen, geen uijtgesondert, en tot speciaal 
 onderpand verbind Comparant sijn huijs cum annexis, staande 
 in de Luttekepoortstraat naast het huijs van  Mevr. 
 de Wede. Ardesch ter eenre en de behuijsing van Andries 
 Wulfsen ter andere sijde, met submissie als na regten 
 en onder renunciatie van alle contrarierende exceptien, 
 in specie non numeratæ pecuniæ.   Actum den 1. Junij 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden de 
 Heer Franciscus Xaverius Sasse en Vrouwe Anna Maria 
 van Erkelens tut. mar., en verklaarden in de beste en be.. 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken kragt deses Mr. Andries Ardesch, Secreta.. 
 ris der Stad Arnhem en Advocaat voor den Hove Provin.. 
 ciael van Gelderland, ten eijnde om van die van de 
   Re 
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 Rekening in Gelderland ten behoeve van Vrouwe Compa.. 
 rante voorñ. wederom te versoeken eene sesjarige oprukking 
 van een Shalweerd en Heerengoed in en Ampte van Er.. 
 melo, buurschap Hoophuijsen gelegen, daar van de laatste 
 oprukking door deselve is versogt en bekoomen en daar van 
 de ses jaaren op den 6. deses staan te expireren, volgens 
 brieven van oprukking van den 11. Junij 1758, daar omtrent 
 te doen en te laeten geschieden ’t geen de nature des goeds 
 en stijle der Cameren mogt vereijschen en sij Comparanten, 
 selfs præsent zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en in.. 
 demniteijt, onder verband en submissie als na regten.   Ac.. 
 tum den 2. Junij 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaf Schepenen heeft de Schol.. 
 tis Frank van Voorst, als Executeur van wijlen Elisabeth 
 Huijberts dit volgende doen registreren den 2. Junij 1764: 
 
 Compareerde voor mij, Gerrit van Diermen Scholtis des  
 Ampts Putten, hiertoe mede geauctoriseert door den 
 HoogWelgeboren Gestrengen Heer And. Baron Schimmel.. 
 pennink van der Oije, Heer van Beijde Pollen, Landrost 
 van Veluwen, als meede de Heer Johan Cramer, Oud Munt.. 
 meester van de Geldersche Munte neffens den Ed. 
 Jan van Diest, als geerfdens in Veluwen en Lheenman.. 
 nen van den Hof of Kelnerij tot Putten, beijde hiertoe 
 als Gerigtslieden speciael aangestelt en gequalificeert 
 door Hooggemelte Heer Landrost van Veluwen, volgens 
 acte de dato den 30. April 1764, luijdende ’t appointement 
 als volgt: Den Hoogwelgeboren Gestrenge Heer And. Ba.. 
 ron Schimmelpennink van der Oije, Heer van beijde 
 de Pollen, Landrost van Veluwen etc. etc. etc., geexamineert 
 hebbende dese requeste, stelt hier mede aan en auc.. 
 toriseert Joh. Cramer en Jan van Diest, om als geerfde 
 Gerigtslieden en Lheenmannen in plaatse van Kili.. 
 aen Driese van Diermen en Jan van Jol bij de aper.. 
 ture van ’t gelibelleerde testament te assisteren, met 
 qualificatie om daartoe het nodige waarteneemen en 
 te verrigten, ten sulken effecte als na regten. Actum den 
 30 April 1764.  was getekent  And. Schimmelpennink 
 van der Oije, Landrost van Veluwen. De Heer Frank van 
 Voorst, Scholtis des Ampts Ermello, te kennen gevende 
 hoe dat wijlen Juffrouw Elisabeth Huijberts op den 31. Maart 
 1764 de Heer Comparant bij acte voor mij, Scholtis qq. en 
 geerfde Gerigslieden gepasseert, heeft aangestelt tot Executeur 
 over haar nalatenschap en mede over het besloten testament, 
 door Haar Ed. den 5. April 1752 gepasseert, gerigtelijk en sonder vorige 
   ver 
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 verschrijvinge of præsentie van Vrienden en Bloedverwanten 
 te doen openen, luijdende van woord tot woord als volgt: 
 Compareerde voor mij Geurt van Diermen, Scholtis des Ampts 
 Putten, in dese mede speciaal geauctoriseert van den Hoog.. 
 Welgeboren Gestrengen Heer And. Baron Schimmelpennink 
 van der Oije, Heer van Beijde Pollen, Landrost van Veluwen 
 etc.etc.etc. en op Veluwen geerfde Gerigsluijden, mitsgaders 
 Leenmannen, Dr. Johan Bastiaans en Jan van Diest, 
 Juffer Elisabet Huijberts, eenigsints swak na den lig.. 
 haame edog haar verstand, memorie en uijtspraak vol.. 
 komen magtig en gebruijkende, als ons ten vollen gebleken 
 is, in desen soo veel nodig of dienstig geassisteert met Jan 
 Harmsen, dewelke verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te versoeken te auctoriseren en constitu.. 
 eren, sulks doende kragt deses, de Heer Frank van Voorst, 
 Scholtis des Ampts Ermelo, om aanstonds bij haar over.. 
 lijden sig in haar boedel te stellen, de sleutels van al.. 
 les na sig te neemen, haar begrafnis te reguleren 
 en te expedieren, met uijtsluijting van alle anderen, 
 voorts haar testament of dispositie, welke voor mij 
 Scholtis qq en geerfdens mitsgaders Leenmannen op 
 den 5. April des jaars 1752 besloten heeft gemaakt of 
 nader mogt koomen te maken, gerigtelijk en sonder 
 voorige verschrijvinge of presentie van Vrienden en Bloed.. 
 verwanten te doen openen, ende soo generalijk als 
 specialijk te doen en geschieden laeten ’t geen vereijscht 
 werd, vervolgens aan de geinteresseerdens kennis van 
 de inhout haarer dispositie te doen geworden, welke 
 de Comparante begeerde dat punctuelijk en in allen 
 derselver delen en leden sal effect sorteren, niet willende 
 dat aan den bovengenoemde Heer Geconstitueerde door ijmand 
 eenige oppositie in of omtrent de expeditie van dese haar 
 constitutie sal werden toegebragt, bij poene als na regten, 
 voor welke expeditie de Juffer Comparante begeerde dat ge.. 
 constitueerde Heer Frank van Voorst uijt haare natelate.. 
 ne goederen sal trekken en profiteren een summa van 
 duijsent Rijxdalers. T’ oirkonde is deser bij mij Scholtis 
 q.p. en op Veluwen geerfde Gerigtsluijden mitsgaders Leen.. 
 mannen voorñ. getekent en besegult in Putten op de 31. 
 Maart 1764. was getekent en met 3 cachetten besegult 
 G. van Diermen, Scholtis des Ampts Putten q.p. J. Bastiaans 
 q.p. J.v. Diest q.p. 
 En vermits den dag tot de opening op heden gestelt is, heeft 
 den Heer Comparant in qualiteijt als Executeur aan mij 
 Scholtis q.p. en geerfde Gerigtsluijden en Leenmannen 
 geexhibeert en overgegeven het gemelte besloten 
 testament, door wijlen Juffrouw Elisabet Huijberts 
 gepasseert, met versoek om alles te visiteren en 
   te 
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 te examineren, vorder dat testament te openen en te lesen, 
 waarop wij Scholtis q.p. en Gerigtslieden voorsr. de segelen gevisi.. 
 teert, alles gaaf en ongecancelleert bevonden hebben, luijdende 
 de superscriptie van woord tot woord als volgt: 
 Compareerde voor mij Geurt van Diermen, Scholtis des Ampts 
 Putten en in desen speciael geauctoriseert van den 
 HoogWelgeboren Gestrengen Heer Lubbert Adolph Tarek, 
 Vrijheer van Rosendal en Pettecum Landrost van Veluwen 
 etc. etc. etc. en Killiaan Driessen van Diermen en Jan van ‘t 
 Zoll, geerfde Gerigtsluijden en mede als Leenmannen van 
 de Hof of Kelnereij tot Putten, Juffer Elisabet Huijberts, ge.. 
 sond na den lighame en haar verstand volkomen magtig,  
 aan ons overgevende dit versegult papier, verklarende daar in 
 besloten te weesen haar uijterste of laatste wille, de.. 
 welke sij begeerde naa haar overlijden exactelijk agtervolgt 
 en nageleeft te willen hebben, ’t zij als testament, colicil, 
 legaat fideicommis, gifte onder de levende ofte uijt oorsake 
 des doods, of op soodane andere wijse als deselve naa de be.. 
 stendigste forme regtens het beste sal kunnen of mogen 
 bestaan, al waare schoon alle formaliteijten regtens, 
 in dese eenigsints vereijscht, niet gebruijkt, willende het  
 daarvoor gehouden hebben, als of deselve hier werklijk 
 geadhibeert waaren. 
 In waarheijts oirkonde hebben wij, Scholtis en geerfde Gerigs.. 
 luijden mede in qualiteijt als Leenmannen, dese door 
 onsen eijgenhandige ondertekening en opdrukking onser 
 cachetten bekragtigt.  Actum Putten den 5. April 1752.  onder 

 stond en was met drie cachetten besegult  G. van Diermen 
 Scholtis des Ampts Putten q.p.  Killijaen Driessen van Dier.. 
 men. J. v. Zoll, zijnde in dorso met drie cachetten versegult 
 waar aan vast was een approbatie van den Heer Christianus 
 Rekerman, Kelner tot Putten, van woord tot woord luijdende: 
 Ik Christianus Rekerman, Kelnaar in den Hof tot Putten 
 en volmr. mijnes Hoogwr. Heeren Andre Abts der Abdije 
 van Abdinghof binnen Paderborn gelegen, doe kond en 
 bekenne voor mij en mijne nakomelingen, dat op dato 
 ondersr. voor mij in eigener persoon gecompareert is de   
 WelEdele Juffrouw Elisabetha Huijberts, geassisteert 
 zijnde met haaren hiertoe verkoren Momber Heern. 
 Johan Walburg, Scholtis tot Barnevelt, en aan mij vertoont 
 heeft haare hier mede getransfixeerde gesloten 
 testament, met instantelijk versoek dat ik het voorsr. 
 testament ten opsigte van onse hofhorige en volschuldige 
 abtsgoederen daar in benoemet, approberen en confirme.. 
 ren wilde, tot welck haar versoek genegen zijnde, soo 
 hebbe het voorsr. testament, soo veel aangaat onsen 
   Abt 
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 Abtijen goederen approbeert en confirmeert, approberen 
 en confirmeren mits desen, met conditie nogtans, dat besit.. 
 ters sig in allen anderen sal dragen en reguleren naa 
 natuur des goeds, ’t selve niet splitten, deijlen, beswaren, 
 veralieneren ofte verondersaten, ook geen opgaand hard 
 hout daar van afhouwen buijten wille en consent 
 des Grondsheeren ofte sijner Volmr., voorbehoudens ook 
 onser Abtdijen dese jaarlijkse uijtgangen, voorder 
 regt en geregtigheijt en eenen ijderen sijn goed regt 
 hier mede onverkortet. Actum in onsen Hove tot Putten 
 op den 5. April 1752. ter presentie van Johan van Zoll 
 en Killn. Driessen als Leenmannen onses Hoves. 
 In oirkonde der waarheijt hebbe ik dese onderteijkent 
 en den Kelnarije Segel daar aan gehangen. 
 NB. dese approbatie sal plaats hebben over alle Abts.. 
 goederen, die de WelEdele Juffrouw stervende sal 
 nalaten, sij mogen in dit getransfixeerde testament ge.. 
 exprimeert zijn of niet.   onderstond  was met een uijthan.. 
 gent segul gemunieert getekent  Christianus 
 Rekerman, Kellnaar tot Putten. 
  
 Vervolgens het omslaande couvert losgesneden zijnde 
 is daar uijtgeligt de testamentaire dispositie van 
 wijlen Juffrouw Elisabet Huijberts, welke door mij, Scholtis q.p., 
 opentlijk gelesen is ter presentie van de Heeren Johan 
 de Roos en Gerret van Beest en Juffer Geertruijd de Roos, 
 en heeft den Heer Comparant versogt dat ik, Scholtis, 
 dit alles ten prothocolle van beswaar wilden registre.. 
 ren soo dat behoort. In oirkonde der waarheijt is dese 
 door ons, Scholtis q.p., geerfde Gerigtslieden en Leenmannen, 
 getekent en gesegelt, ook is dese acte aan het testament 
 en acte van superscriptie en approbatie getransfigeert 
 en versegelt op den 16. Meij 1764. was nevens drie cachetten 
 in rood lak gedrukt, getekent  G. van Diermen Scholtis des 
 Ampts Putten q.p.  Johan Cramer q.p. J. v. Diest q.p. onderstond 
 Regstratum ten prothocolle des Ampts Putten Buurschap 
 Sprielt en Sprielderbosch fº. 150 recto et vso. et 151 recto. den  
 17 Meij 1764.  getekent  G. van Diermen protoc. ibidem. 
                                               Superscriptie 
 Compareerde voor mij Geurt van Diermen, Scholtis des Ampts 
                                   speciael 
 Putten en in dese mede  \/ geauctoriseert van den HoogWelgeboren 
 Gestrengen Heer Lubbert Adolph Tork, Vrijheer van Rosendal 
 en Pettecum, Landrost van Veluwen etc. etc. etc., en Killi.. 
 aan Driesen van Diermen en Jan van Zoll, geerfde 
  Gerigtslieden en mede als Leenmannen van den Hof 
   of 
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 of Kellnerij tot Putten, Juffer Elisabet Huijberts, gesond na 
 den lighame en haar verstand volkomen magtig, aan ons over.. 
 gevende dit versegelt papier, verklarende daarin besloten te 
 weesen haar uijterste of laatste wille, dewelcke sij begeerde 
 naa haar overlijden en actelijk agtervolgt en nageleeft te wil.. 
 len hebben, ’t zij als testament, codicil, legaat fideicommis, 
 gifte onder de levende ofte uijt oorsake des doods, of op soodane 
 andere wijse als deselve na de bestendigste forme regtens 
 het best sal kunnen of mogen bestaan, all waaren schoon 
 alle formaliteijten regtens, in dese eenigsints vereijscht, niet 
 gebruijkt, willende het daar voor gehouden hebben alsof 
 deselve hier werklijk geadhibeert waaren. In waarheijts 
 oirkonde hebben wij, Scholtis en geerfde Gerigtsluijden mede 
 in qualiteijt als Leenmannen, dese door onse eijgenhandige 
 ondertekeninge opdrukkinge onser cachetten bekragtigt.  Ac.. 
 tum Putten den 5. April 1752.  was nevens twee cachetten 
 in rood lak en een cachet in swart lak gedrukt, getekent 
 G. van Diermen, Scholtis des Ampts Putten. Killiaen 
 Driesen van Diermen. J.v. Zoll. 
 
                                                Testament 
 In de name des Heeren Amen. 
 Ick, ondergeschreuen Elisabeth Huijberts, nagelatene 
 Dogter van Huijbert Huijberts, Scholt en Ontfanger des 
 Ampts Putten etc. etc. en Lamina van Apeldoorn in 
 leuen Egteluijden, ouerdenkende de brosheijt des menschelij.. 
 ken leuens en de sekerheijt des doods en onsekere uijre 
 van dien, beuelende eerst en vooal mijn onsterfelijke Zielle 
 God Almagtig, mijen Schepper en Zaligmaker, en mijn 
 lighaam de aarde met een fatsoendelicke begraffenisse, 
 verder derhaluen goed geuonden hebbe om intijds van mijn 
 natelatene goederen te disponeren, en sulks met een 
 pure en vrije eijgen wille en genegentheijt in maniere 
 als volght. 
 Eerstelijk soo reuoceren bij deesen alle voorgaande dispo.. 
 sitien of andere makinge, wat naam die ook soude 
 mogen hebben, deselue alle bij desen casserende en te 
 niette doende, en dus tot mijne tegenwoordige dispositie komende 
 verklare mits dese mijn uijterste wille en begeerte te zijn, 
 dat naa mijn dood mijn gansche nalatenschap, soo van gerede 
 als ongerede goederen, soo allodiaal als leen, abtis, Heeren of andere 
 Heerlijke goederen, van wat aard, natuur of conditien die soude 
 mogen weesen, of ten wat regten die soude mogen staan of 
 waar ter plaatse gelegen, geen van allen uijtgesondert, sullen 
 vereruen en versteruen op de nauolgende personen als na.. 
 mentlijk op 
 1º. mijn Neev Johannes de Roos, althans Predikant tot 
 Breda, voor een geregte derde part, of bij voor aflijvigheijt 
   van 
N.B. In dit testament is door 
de Testatrice de letter v hier 
en daar vervangen door de letter u 
en andersom de u door de v. 
Ik heb dit letterlijjk overgenomen. 
(fol. 306 t/m fol. 309) 
W.M. 13.03.2016 
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 van denseluen op desselfs Kind of Kinderen, soo hij moghte 
 koomen natelaeten, desselfs Kind of Kinderen in dien val 
 aan haar Vader voorñ. bij dese substituerende. 
 2º. mijne Night, Geertruijt de Roos, jongste Dogter van 
 Jurrien de Roos, thans bij mij woonagtig, mede voor 
 een geregt derde part, dog ik beswaare die haare portie 
 in mijne erfenisse met een jaarlijxe vijtgifte ter 
 somma van hondert gulden alle jaar aan haar Suster 
 Niesken de Roos, getrouwt aan Johannes Adolphi, te 
 betaellen, waar van het eerste jaar sal verschenen 
 zijn een jaar naa mijn ouerlijden, en veruolgens van jaar 
 tot jaar. 
 Dog soo mijne Nigt Geertruijt de Roos voor mij moght 
 koomen te overlijden sonder Kind of Kinderen natelaten, 
 soo wille ik dat dit derde part sal vereruen en ver.. 
 steruen de helft hier van op mijne voorñ. Neef 
 Johannes de Roos of sijn Kind of Kinderen, en de 
 andere halfscheijt op mijne Nigt Elisabet Walburg, 
 getrouwt aan Gerret van Beest tot Arnhem of haar 
 Kind of Kinderen, inval de Ouderen voor haar mogten 
 koomen aflijuig te worden, soo substituere ik die 
 Kinderen in haar Ouders plaatse, dog in soon gevallen 
 sullen zij gehouden zijn ijder voor de helfte uijtte.. 
 keeren van deese portie aan de Kinderen van Henderic.. 
 ka de Roos, getrouwt geweest aan De Ronde tot Arnhem, 
 met namen Jurrien, Cornelis en Geertruijt de Ronde, 
 ijder hooft voor hooft de somma van duijsent gulden, 
 dog alles ongeprejudiceert en voorbehoudens de jaarlijk.. 
 se vijtgifte aan Nieske de Roos, Vrouwe van Adolphi, 
 om prompt alle jaar op de verschijndag aan haar te be.. 
 talen soo lang sij leeft. 
 3º. de Kinderen van Albertus Walburg, bij mijn Night 
 Besella de Roos ehelijk geprocreërt, mede voor een derde 
 part, met naamen Derk Jan en Elisabet Walburg 
 getrouwt aan Gerret van Beest tot Arnhem, en 
 inval Elisabet Walburg voor mijn mogte koomen aflij.. 
 vigh te werden soo substituere ik derselver Kinderen 
 in haar Moeders plaatse bij representage, dog soo mijn 
 twee Neue mijne dood wel mogte koomen te beleuen 
 maar naderhand sonder wettige Kind of Kinderen naatela.. 
 ten komen te steruen, in soo een geual sal het ongerede, 
 voort mede personele en geuestigde obligatien soo sij vijt 
 kragt van dit mijn testament sullen koomen te profi.. 
 teren, naa haar overlijden fidicomis op haar Suster 
 Elisabet Walburg, getrouwt aan Gerret van Beest tot 
   Ar 
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 Arnhem en bij vooraflijvigheijt op haar Kind of Kinderen. 
 Ook prelegatere ik aan mijn voorschreuen Neev Domene Johan.. 
 nes de Roos, Predikant tot Breda, en bij vooraflijvigheijt van 
 hem voor mij aan sijn Kind of Kinderen tot een prelegaat voor.. 
 af sonder korting aan sijn erfportie mijn erf en goed Het Spick, 
 soo als het selve van de Heeren Gedeputeren is aangekoft 
 gelegen in ’t Ampt van Armelo en Buurschap Horst, volgens 
 transport in dato den 14. Septemb. 1735, daar van zijnde met 
 alle zijn ap en dependentie, aenwassen als anders, soo als 
 hetselve tegenwoordig nog bij Jacob Abrahamsen bewoont 
 en gebruijkt werd, om aanstonds bij hem na mijn dood aen 
 ueert en geprofiteert te worden, met nog twee gladde vier.. 
 kante sijlvere kandelaar met de snuiter en snuijterbak 
 bak, waar op gesneden is het wapen van Koning William 
 en dan nog mijn haluen gereden inboedel, bestaande in 
 gemaakt sijlverwerk, voor sooverre hetselve niet aan an.. 
 dere gelegateert of gegeven werd, voorts alle gemaakt 
 linde, wulle, ledikanten met haar toebehoren, bedden, 
 kisten en kasten, koper en tijn, en wat verder eenigsints 
 voor meubiel of huijsraad kan of mag gerekend werden, 
 niets daar van uijtgesondert, dog sullen vooreerst soo veel 
 meubilen nog in huijs moeten laeten tot ordentelijk 
 gebruijk van de Erfgenamen, als de Erfuijters sullen 
 oordelen tot het gebruijk soo lang nodig te hebben tot 
 dat de andere goederen verdeelt sullen zijn en langer 
 niet. 
 Nog maake ik ook tot een prælegaat aan mijn voor.. 
 screve Nigt Geertruijt de Roos, tegenwoordig nog bij mijn 
 woonagtig, voor haar getrouwe dienste aan mijn bewesen, 
 uijt sonderlinge liefde en genegentheijt nog vooraf, sonder 
 korting aan haar vorige erfportie, een stuk weijland, be.. 
 staande in twee campe genaamt de Schoonderbeker Cam.. 
 pen, gelegen aan de Leght of Nulderbuert, soo als deselve 
 op den 14 Julij 1724 gekoft zijn van de Momberen van van de 
 onmundige Kinderen van de Heer Gerret van Zuijllen 
 van Nivelt tot Schoonderbeek en soo als deselve tegens.. 
 woordig bij Wouter en Stoffel Jansen in pagt gebruijkt werden, 
 nog een kamp weijland daar ten einden aangelegen aan de 
 Nulder Stegh, genaamt Bartsland, heenkomende van 
 Geertruijd Aengenis van Essen, soo als deselve het aan mijn 
 bij haar testamentaire en codicillaire dispositie bij 
 legaate gemaakt heeft in Zwoll op den 4. September 
 1748, en bij haar overlijden op den 8. Meert 1751 op mijn 
 verstorven is, als bij de Registrature op ’t prodecol tot Putten 
   den 
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 den 17. Maart 1751 fº.112 vsº. 113 en 114, te vinden is met 
 alle ap en dependentie van dien en soo als hetselve bij 
 Hendrik Gerretsen aan de Nuldersteeg tegenwoordig 
 in pagt gebruijkt werd, om sulks aanstonds voort naa 
 mijn dood bij haar aanveert en geprofiteert te sullen 
 worden, als mede nog twee vierkante sijlvere kande.. 
 laars daar de hoedjens boven op zijn, met nog twee 
 agtkante gladde pojerdoosen en dan nog mijn halve 
 gerede inboedel, bestaande in gemaakt sijlver, gemaakt 
 linde tafelgoed, ledikanten, bedde met haar toehoo.. 
 ren, kisten en kasten, posseleijnen spiegels, koper en tin, 
 of wat maar eenigsints voor meubiel of huijsraad kan 
 of mag gerekent werden, niets daar van uijtgesondert, schoon 
 bij desen niet gemelt en is, om hetselve met mijn 
 Heer Johannes de Roos of sijn Kind of Kinderen te ver.. 
 deellen, soo als voorn bij het preelegaat van Domine 
 De Roos gemelt hebbe. 
 Voorts is mijn wille en begeerte dat mijne voorige 
 geinstitueerde Erfgenamen of mijne navolgende Execu.. 
 teuren of Erfuijters binnen den tijd van een jaar, of 
 sooveel eerder als mogelijk sal zijn, eerst sullen uijt.. 
 keeren de navolgende legaten als: 
 1º. aan de vier Kinderen van mijne Nigt Susanna Huij.. 
 berts, verwekt bij Mattheijs van der Meijn tot Leiden, 
 met naame Christina Susanna van der Meijn 
 getrouwt aan men Heer Pieter Boeje tot Leiden, 
 en Johanna, Susanna en Abraham van der Meijn, 
 ijder hoofd voor hoofd de summa van drie duijsent 
 guldens eens. 
 2º. aan Casparus van Leuwen tot Leijden vijf hondert 
 guldens eens. 
 3º. aan mijn Nigt Jannetje Huijberts getrouwt aan Monsr. 
 Piter de Steur, Meester Timmerman in Schravenhagen 
 drie duijsent guldens eens. 
 4º. aan mijn Nigt Henderijetta de Roos, oudste Dogter 
 van Domene Johannes de Roos tot Breda, een silver 
 trekpotti met het komfoortie en lampti daar onder 
 gehorende, met nog twee silvere thee busse en twee 
 ronde doosjes bouen met een scheepjes schellingtie. 
 5. aan mijn Night Catrina Lamina Elisabet de 
 Roos, jongste Dogter van do. Johanes de Roos tot Breda, 
 mijn silver juweel coffertie met alle mijn juwelen, 
 bestaande in een geregen kettingti van diamanten 
 onder met een diamante kruijs, een paar oerrelietten, 
 een ring met negen steene, mijn goude beugel met 
 een goud schaartie met het kettingtie, mijn silvere 
   kam 
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 kamdoos, een kleerborstel bouen met een siluer blad en 
 verder siluer en goud tot mijnen lijue gehorende, als mede 
 nog alle mijn klederen mede tot mijne liue gehorende, 
 bestaande in sijde klederen, allerhande kinden en kanten, 
 niets daar van vijtgesondert, als alleen mijn dagelijkse ja.. 
 ponnen, rokken en alle mijn jakken en catoene vurschoo.. 
 den, die aan mijne twee Meijden sullen gegeven werden 
 en bij haar even na verdeelt en geprofiteert werden. 
 6. aan mijn Nigt Seibilla van Beest, oudste Dogter 
 van Gerret van Beest tot Arnhem, vier silueren vier 
 kanten soutuaten. 
 7. aan mijn nigt Resella M. van Beest, jongste Dogter 
 van Gerret van Beest tot Arnhem, mijn twee groote 
 ronde poijerdoosen, die op mijn tafel staan met het spelde.. 
 bakje. 
                                                      8. aan mijn Nigt Elisabet Rauen, Weduwe Bon tot Har.. 
 derwijk, mijn siluere kom met een deksel. 
                                                     9. aan de drie Kinderen van mijne Nigt Hendrica de 
 Roos, getrouwt geweest aan De Ronde, met naamen 
 Jurrien, Cornelis en Geertruijt de Ronde tot Arnhem, 
 ijder hoofd voor hoofd nog duijsent gulden. 
                                                   10. aan mijn Nigt Anna Brigitta Croix, Huijsvrouwe 
 van de Heer Carel Dieux, Burgermeester tot Alkmaar, 
                       (ijder van duijsent gulden capitaal, staande) 
 vier obligatien staande op Vriesland,\/ op de naam van 
 Huijbert Huijberts als Nº.4507, 4508, 4509 4510, 
 gedateert den 1. Meert 1707, geregistreert in de Reken.. 
 camer den 28 Junij 1707, nog een obligatie op de Generaleij.. 
 teijt van duijsent ponden mede staande op de naam van 
 Huijbert Huijberts, gedateert den 8. Augusti 1712 regtr. 
 fº. 1713 vsº. Nº.11 Regtº. fº. 39 vs. 
                                                    11. aan Jacobien Aalsse van Diermen en Aelt Besselsen 
 Wijnkoop Egteluijden en haare Kinderen een obligasije 
 van 340 gulden, soo in haar huijs daar sij in woonen, 
 geuestigt op den 8. Julij 1729. 
                                                    12. aan mijne tweede Meijt Marrijten Aaltsen Wijnkoop, 
  soo sij op mijn sterfdag bij mijn kompt te woonen, drie 
 hondert gulden en een ordentelijke rouw, anders aan de  
 tweede Meijt, welke aldan bij mijn sal woonen, hondert 
 daalder en aan ijder van mijn andere domestijcken, welle.. 
 ke als dan bij mij ook sullen woonen, gelijke hondert dael.. 
 der eens en een ordentelijke rouw. 
   13. 
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 13. aan de Dijconij tot Putten hondert daelder. 
 14. aan de Kerk tot Putten een kamp weijland, gelegen 
 onder den Ampte van Putten in de Buurschap Nul.. 
 de, alwaar Oostwaars naast gelegen is de gemene weg, 
 West de Kinderen van Henderik Wijniken, Zuijd de 
 Wede. Ardes of desselver Kinderen, Noord de gemene 
 steg naast gelandet is, soo ik van de Mombern 
 van de onmundige Kinderen van Maes van den Heu.. 
 vel publik hebbe gekoft op den 7. Jann. 1751 voor de 
 summa van veertien hondert dartig gulden  twaalf 
 stuijvers en op den 3. Junij 1751 aan mij getransporteert 
 is voor vrij alodiael thinsgoet, met geen derhande 
 lasten beswaart als met het ’s Heeren verpondinge jaar.. 
 lijks ord. 6 gulden en aan thins 6 st. 12 pen. en 
 ten protecolle geregistreert staat in den Ampte 
 van Putten, Buurschap Nulde fol. 380 en 381, wordende 
 tegenwoordig in pacht gebruijkt bij Melis Brandz, sul.. 
 lende de reuenues daar van komende door de Kerk 
 alle jaar aan den Predikant in der tijd worden vijtge.. 
 keert tot vermeerdering van sijn ordinaris tractement, 
 onder aftrek van de ongelden daarop staande, om 
 voort naa mijn dood en ten eeuwigen dage alsoo sal 
 worden vijtgekeert, sonder dat het ooijt of nimmer.. 
 meer onder wat proteckst het soude mogen weesen, 
 van de Kerk tot eenigerhande ander gebruijk sal mogen wer.. 
 den geemploijeert, met versoek de Heeren Ampts Jon.. 
 keren gelieuen te ordonneren hetselve in het kerken.. 
 boek alsoo sal mogen werden geregistreert, en de Kerk.. 
 meesteren in der tijd worden geordonneert sorg te dragen 
 neffens den Predikant in der tijd hetselve door de Pagter 
 ordentlijk gebruijkt werd, sullende den transport brief 
 hijr van zijnde door de Excuteurs ook aan de Kerk moeten 
 overgegeven werden. 
                                                   15. aan Geertruijt van Diermen, Dogter van de Schout van  
 Putten, twee hondert gulden. 
                                                    16. aan Lambertis Greuensteijn hondert gulden. 
                                                    18. dat mijne Neeff den Scholt Johan Walburg in mij.. 
 nen boedel sal moeten inbrengen soodane negenhon.. 
 dert gulden, als denselue aan mij verschult is wegens 
 aan hem door wijlen mijn salige Vader en Moeder 
 op den 30. Augus. 1728 en den 3. Febr. 1733 aan hem getrans.. 
 porteerde halve hoeve, hoeve holts en drie mergen 
 mehen lands volgens desselfs afgegevene ramver.. 
 sael] van den 3. Febr. 1733 door hem en sijn Ouderen 
 getekent. 
   19. 
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                                                    19. Excluderen bij desen wel expresselik de Weescamers, 
 hoe of waar die eenige betrekkinge mogte hebben omtrent 
 mijn erffenisse, of de legaten moghten beuonden werden. 
 Eijndelijk soo stelle ik met vijtsluijtinge van alle andere 
 tot Erffijters of Excuteurs van dese mijne testamentaire 
 dispositie en tot reddinge van mijne ganschen boedel en 
 de vijtrigtinge van deselve aan de Heer Arnoldus Pronk, 
 Burgemeester der Stad Harderwijk, en mijnen voorñ. Neeff 
 Dominus Johannus de Roos, met magt om een of meer 
 na welgeuallen ter fine voorsr. te konnen en te mogen 
 assumeren bij siekte of anders, om aanstonts na mijn dood 
 mijnen boedel of nalatenschap te aanuaarden en sig 
 daarvan in possessie te stellen en die te redden, gelijk 
 het den Erfuijteren en executrs. toestaat te doen, sul.. 
 lende deselve vijt den boedel voor haar moejte genieten 
 ijder Excuteur de summa van drie hondert gulden, 
 sullende den Erfuijter en Executeur mede beuoegt zijn 
 om, inval de Erfgenamen sig onderling over de verdeling 
 der goederen niet souden kunnen verstaan, den boedel 
 naa haere schikkinge en welgevallen te mogen ver.. 
 deijlen in drie portien of deellen en daar ouer het 
 loot te trekken tussen haar drie staken, soo als 
 sij hijer vooren tot de erfenisse geroepen zijn, en ijmand 
 te verkiesen die voor den onwilligen het lot komen te 
 trecken. 
 Dat dit alsoo mijn laatste en vijterste wille en be.. 
 geerte is die ik nae mijn dood begere, dat alsoo agter.. 
 volgt sal werden en sijn volkomen effect hebben, ’t zij 
 als testament, codicill, legaat, fideicommis, gifte 
 onder de leuendige of ter saake des doods, of soo als 
 best na regten can bestaan, niettegenstaande alle 
 solemniteijten in desen gerequireert, niet waaren ge.. 
 adhibeert, die ik nogtans voor geadhibeert wilde ge.. 
 houden hebben. 
 In waarheijts oirkonde heb ik dese betekent en 
 met mijn signet bekragtigt op den 5. April 1752 
 in Putten.  was nevens een cachet in rood lak gedrukt 
 geteekent  Elisabet Huijberts.  onderstond registratum 
 ten prothocolle des Ampts Putten Buurschap Spriel en 
 Sprielderbos fº.151 rect et vs. 152 rect. et vs. 153 rect. et vs. 
 den 18. Meij 1764. getekent G. van Diermen prothoc. ibidem. 
 lagerstond  dit testament met de actens van aperture en 
 superscriptie geregistreert ten overstaan van den Heer 
 verwr. Landrost G.A. Bentink en geerfde Gerigtl.   Actum 
 den 27 Meij 1764.  getekent W. H. Toewater. 
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 Ick Christianus Rekerman, Kellnaar in den Hof tot 
 Putten en volmr. mijnes Hoogwe. Heeren Andren Abts der 
 Abdijen van Abringhoff binnen Paderborn gelegen, doe 
 cond en bekenne voor mij en mijne Nakomelingen dat 
 op dato ondersr. voor mij in eijgen persoon gecompareert is 
 de WelEdele Juffrouw Elisabethe Huijberts, geassisteert 
 zijnde met haere hiertoe verkorenen Momber Heere 
 Johan Walburg, Scholtis tot Barnevelt, en aan mij ver.. 
 toont heeft haere hier meede getransfixeerde geslo.. 
 ten testament, met instantelijk versoek dat ik het 
 voorsr. testament ten opsigte aan onse hofhorige 
 volschuldige Abts goederen, daar in benoemet, approberen 
 en confirmeren wilde, tot welk haar versoek genegen 
 zijnde, soo hebbe het voorsr. testament, soo veel aan.. 
 gaat onser Abdijen goederen approbeert en confirmeert, 
 approbere en confirmere mits desen met conditie nogtans 
 dat Besitterse sig in allen anderen sal dragen en regu.. 
 leren naa natuur des goeds, ’t selve niet splitten, deij.. 
 len, beswaren, veralieneren ofte verandersaten, ook geen 
 opgaand hard hout daar van afhouwen buijten wille 
 en consent der Grondsheeren ofte sijner Volmr., voorbe.. 
 houdens ook onser Abtdijen oere jaarlijkse uijtgangen, 
 vorder regt en geregtigheijt en een ijderen sijn goed regt 
 hiermede onverkortet. Actum in onsen Hoove tot Put.. 
 ten op den 5. April 1752 ter presentie van Johan van 
 Zoll en Kill. Driesen als Leenmannen onses Hoves. 
 In oirkonde der waarheijt hebbe ik dese ondertekent 
 en der Kelnareije Zegul daar aangehangen. 
 LB. dese approbatie sal plaats hebben over alle abts.. 
 goederen die de WelEdele Juffrouw stervende sall na.. 
 laeten, sij mogen in dit getransfixeerde testament 
 geexprimeert zijn of niet.  was nevens een afhangende 
 francijne staart in groen wasch gedrukt zegul onder.. 
 tekent  Christianus Rekerman, Kellnaar tot Putten. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaf Schepenen compareerden 
 Cornelis Verhoef Metselaars en Peter Hendriksen Timmermans 
 Baasen, beije binnen dese Stad woonagtig en van competenten 
 ouderdom, verklaren mits dese, ter instantie van Reijnier 
 Reijniersen en Cornelia van Dulmen Egteliedn., gesien en 
 gexamineert te hebben haarlieder huijs met des.. 
 selfs ap en dependentie, soo als hetselve bij voorsr. 
 Egteliedn. bewoont werd, staande binnen dese Stad op 
   de 
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 de hoek van de Donkerstraat in de Vijhestraat, en getaxeert 
 waardig te zijn de summa van twee en twintig hondert 
 gulden    ……………………………………………………………     2200-:- 
 Haarlieder hof buijten de Stad gelegen langs de Weij.. 
 beek ter eenre en de hof van Loge Reijers ter andere 
 sijde, soo als bij haar gebruijkt word, getaxeert op 
 een summa van driehondert en vijf en seventig guld.  ………        375-:- 
  dus te saamen op  …….       2775-:- 
 welke æstimatie en taxatie sij Comparanten verklaren in 
 alle waarheijt en opregtigheijt te hebben gedaan, en deselve 
 na præavisatie van de kragt des eeds en straffe des mijneeds 
 met solemnelen eede gesterkt hebben.   Actum den 15. Junij 
 1764. 
 
 
Geprothoc. ten Voor deselve Schepenen compareerden Reijnier Reijniersen en Cor.. 
nieuw. prothocol nelia van Dulmen Echtelied., welke bekenden kragt deses 
Rub. Vijhestraat specialijk verbonden te hebben haarlieder huijs met des.. 
fº. 66 vs. en Rub. selfs ap en dependentie, bij haar bewoont werdende, staande 
Hoven fº. 71 vs. binnen dese Stad op de hoek van de Donkerstraat in de Vijhe.. 
 straat, mitsgaders haar hof, gelegen buijten de Stad tus.. 
 sen de Weijbeek en de hof van Loge Reijers, mede bij haar 
 gebruijkt werdende, tot securiteijt van soodane goederen 
 en effecten, als des eerst Comparants Moeder wijlen Franci.. 
 na Omeling Wede. van Jacobus Reijniers, bij testamentaire 
 dispositie in dato den 25. Aug. 1762, ten behoeve van desselfs 
 Kindskinderen  met fideicommis beswaart heeft, ten eijnde 
 dese Comparanten, agtervolgens de teneur van voorsr. dispositie, 
 die goederen en effecten haar leven lang te sullen gebruijken, 
 sonder deselve te veralieneren, verpanden, verkopen of verman.. 
 gelen, bij poene om alle hinder en schade ten allen  
 tijde aan voorsr. haar goederen te kunnen verhalen, stellende 
 tot een verdere whaarschap haare personen, gerede en ongerede 
 goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
 renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, in specie 
 ten aansien van de tweede Comparant van de exceptio 
 Sc. ti. Vellejani, mitsgaders van de authetica liqua 
 mulier Cod. Sct. Vellijan.   Actum den 11. Junij 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Melchert van Hagen, 
 voor sig en als Volmagtiger van sijn Vrouw Johanna van der 
 Linden, ingevolge acte van volmagt, voor den Heer Johan 
 Creemer Subst. Rigter van het Rigterampt Doetinchem 
 en Gerigtspersonen op den 12. Sept. 1761 gepasseert, voorts 
 denselven Melchert van Hagen als Volmagtiger van 
 Gerret Jan Semmeling en Aaltje Bijvings Egtelied., 
 Hendrik Jan Semmelings, mede gecaveert hebbende 
 voor sijn Vrouw Hermina Gerritsen, Fredrik Semmeling 
 Kinderen van wijlen Gerret Semmeling en Hendrica van 
   Ha  
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 Hagen in leven Eheliedn., Jannetje Remmeling, Lam.. 
 berdina Remmeling en Wessel Remmeling, Wessel Wij.. 
 chering en Hendrica Remmeling Ehelied., Kinderen van 
 Harmen Remmeling en wijlen Johanna van Ha.. 
 gen, Reijndert Jagtleven, Soon van Reijndert Jagt.. 
 leven en Aaltje van Hagen in leeven Eheliedn., 
 te saamen volle Susterskinderen, Dirk Bres en 
 Cornelia van Vulpen, halve Susterskinderen van 
 wijlen Hendrik Jan van Hagen, mitsgaders Teuntje 
 van Hagen Weduwe van wijlen Jacob Hogenbos, zijnde 
 een halve Suster van gemelte Hendrik jan van 
 Hagen, en Aelberdina Smeencks Huijsvrouw van 
 voorñ. Melchert van Hagen, alles ingevolge acte 
 van volmagt voor bovengemelte Substituut Rigter 
 en Gerigtspersonen, den 11. Apr. 1760 gepasseert, dan 
 nog de meergemelde Melchert van Hagen als 
 Volmagtiger van Gerret Jan Remmeling, Soon van 
 Harmen Remmeling en Johanna van Hagen in  
 leven Egtelieden, Everdina Sagtlevens, Dogter van 
 Hendrik Sagtlevens en Aaltje van Hagen Eheliedn., 
 Joost Bres, Jacob Bres en Antonij Bres, eenige Kin.. 
 deren van Gerret Bres en Aaltje van Hagen Eheliedn., 
 ingevolge acte van volmagt voor Burgermeesteren 
 en Regeerders der Stad Amsterdam, den 9. Apr. 1760 
 gepasseert, alle welke respective volmagten bij 
 ons zijn gesien, gelesen en van waarde erkent, en ver.. 
 klaarden de Comparanten voor sig en haare respective 
 qualiteijten te saamen als Erfgenamen van wijlen 
 voorgemelte Hendrik Jan van Hagen te hebben ver.. 
 koft en in een vasten en stedigen erfkoop kragt deses 
 te cederen en transporteren aan de Heer en Mr. Jan 
 Apeldorn, onsen mede Raadfsvrind, en Elisabeth van 
 Colk Ehelieden, een camp lands met sijn holtgewas 
 leggende in de Eng agter het Spaarpotje, zijnde 
 thiendpligtig aan de Rekencamer, en sulks voor een sum.. 
 ma van ses hondert en twintig gulden, daar van de Compa.. 
 ranten bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks 
 voorsr. parceel, op een ordinaris verponding van 6.6.12 te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 verponding over den jaare 1762 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, alles onder verband van hunne 
 en haarer Principalen personen en goederen en submissie 
 als na regten.   Actum 19. Junij 1764. 
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 Wij, Burgermeesteren Schepenen ende Raad der Stad Harder.. 
 wijk, doen kond en certificeren voor ons en onse Nakomelingen, 
 dat wij ten behoeve deser Stad ten overstaan der Stad Rentmeesteren 
 in het openbaar op den 8. Junij 1764 verkoft hebben ende, kragt re.. 
 solutie de dato 18 Meij 1764, cederen en in vollen eijgendom overgeven 
 aan en ten erflijken behoeve van Pilgrom Dirk Wolfsen, Rit.. 
 meester titulair in dienste deser Landen en Wilmina Heurt 
 Echteliedn. een Heerloos huijs met sijn ap en dependentie, staande 
 binnen dese Stad agter de Kerk tussen het huijs van Koperen 
 ter eenre en de schuur van Dr. Arnd Vliek cum suis ter andere 
 sijde, soo als bij Harmen van den Emster gratis is gebruijkt 
 geweest, beswaart met een ordinaris jaarlijkse verponding ad 
 1-4-14, op conditie dan voorsr. huijs moet opgetimmert werden, 
 sulks voor een summa van een en veertig gulden, welke aan 
 handen van den Secretaris voldaan en betaalt zijn, om te 
 strekken naa behooren, des belooven wij voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij, onder verband van deser Stad goederen 
 en inkomsten, ten bedwang als na regten. 
 T’ oirkonde Actum den 20. Junij 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
 Burgen, als voorvank regt is, Bernhardus Evertsen en Steven 
 Toursen van der Burg voor het erf en sterfhuijs van Jacobus 
 Dekkering en Aaltjen Peters in leven Egteliedn., des beloof.. 
 den Jacob Zikken voor sig en namens sijn Vrouw Elisabeth 
 Dekkering, volgens ouderlijke dispositie de dato den 3. Maart 
 1755 Erfgenamen van voorsr. Egteliedn., geseijde Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is.  Actum Harderwijk den 26. Junij 1764. 
 
 
Fiat de versogte Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerden Cornelia 
approbatie soo verre de Wit Weduwe van  Jacob Momme, voor sig en als Moeder en 
de onmundige aan.. legitime Voogdesse van haar minderjarige Kind bij gemelte Jacob 
gaat. Actum in ca Momme ehelijk geprocreërt, alsmede Claas van der Veen en 
in era den 29. Junij Annetje Timmer Eheliedn., en verklaarden te saamen en een 
1764. ijder in ’t bijsonder voor de securiteijt van soodanig capitaal 
Ter ordon. van Schepenen ad agt hondert en vijftig gulden met de interesse daar 
get. Abr. van de Graaff op verschenen en nog sullende verschijnen, als sijlieden 
Geprothocoll. ten soo uijt kragt van eene obligatie in dato den 15e. Nobemb. 
nieuwen prothocol ……, als uijt hoofde van de acte van gemeenschap 
Rub. Schoenmakers.. van den 8. Maart 1756 aan Mevrouwe R.G. Persoon Weduwe 
straat fº. 257 en van Burgermeester J.W. van de Graaff verschult zijn, en 
Hoogstraat fº.173 vs. daar van de opsage op den 27. Junij 1764 aan de Comparanten 
 was gedaan en hier mede onverkort blijvende, niet alleen 
 te verbinden alle haare gerede en ongerede goederen, niets 
 uijtgesondert, maar ook deselve uijt haaren vrijen will, naa 
 volkomen informatie van verwillekeurings kragt bij 
 parate executie en aankering, kragt deses te verwille.. 
 keuren, en daarenboven tot meerder versekering tot een 
 speciael onderpand te stellen haarlieder huiijsen en erven, 
   te 
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 te weeten dat van de eerste Comparante staande in de 
 Schoemakerstraat naast het huijs van Marten Vermeer 
 ter eenre en van de Weduwe van Evert Aaltsen ter andere 
 sijde, en dat van de twee laatste Comparanten staande in de 
 Hoogstraat naast den hang van Burgermeester J. 
 Apeldorn ter eenre en de plaats van Andries Rijkessen Apel.. 
 dorn ter andere sijde, soo als bij haar respectivelijk selfs 
 bewoont werden, ten eijde om daar aan het capitaal 
 met de renten en kosten te konnen verhalen, met re.. 
 nunciatie van alle exceptien en submissie als naa 
 regten, belovende ten aansien van het onmundige Kind 
 van de eerste Comparante hier van approbatie van de 
 Heeren van de Magistraat deser Stad als Overmomberen 
 te sullen uijtleveren.   Actum den 28. Junij 1764. 
 
 
 Voor Van de Graaf en Pannekoek Schepenen compareerden 
 Eijbert Pieters en Anna van Dijk Eheliedn., welke be.. 
 kenden voor haar en haar Erfgenamen in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deses te cederen en transporteren aan en ten erflijken 
 behoeve van Beernt Bentick een huijs en verder ge.. 
 timmer, staande binnen dese Stad in de Wullewevers.. 
 straat tussen de huijsen van Hendrik van Asselt en 
 de Wede. Jan Israel, soo als bij Comparanten selve be.. 
 woont is en van dr. Elfrinkhof gekoft hebben, doende 
 in ordinaris verponding sonder stadsstuijvers 5-16-14, 
 voor een summa van seventien hondert Caroli guldens, 
 in welkers betaling sal strekken soodane vijf hondert 
 gulden als volgens obligatie d.d. 20 Meij 1761, ten be.. 
 hoeve van de Bona Vacantia der Stad Harderwijk en  
 tot laste van Comparanten, tegens 31/2 per cent gevestigt 
 staan in voorsr. huijs, die van dato den 20. Meij 1764 sullen 
 zijn en blijven tot laste van desen Koper, en bekennen 
 van de resterende twaalf hondert gulden voldaan en betaalt  
 te weesen, des beloofden geseide Comparanten voorsr. huijs te 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de 
 verponding 1762 en heerstedegeld 1763, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband van haar personen en goederen 
 ten bedwang en submissie als na regten.   Actum d. 29. Junij 
 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Hendrikje 
 van Lokhorst, meerderjarige Jongedogter van wijlen Jan 
 van Lokhorst en Geertruijd vanBeefting, bevorens Eheliedn., 
 siek te bedde leggende, dog haar verstand en sinnen 
 volkomen magtig, willende niet van dese werelt 
 scheijden voor dat sij over haar goederen heeft gedisponeert, 
 is haare wille en uijterste begeerte bij desen, dat all 
   haar 
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 haar goederen, klederen, penñ. en wat sij sal koomen natelaten, 
 immediaet na haar overlijden sal erven en versterven op haar 
 voorsr. Moeder Geertruijd van Beefting, met uijtsluijting van alle 
 en een ijgelijk, sonder dat hier tegens sal obsteren de clausule 
 in haar voorsr. Moeders huijwlijksvoorwaarde of acte van scheij.. 
 ding bij het ingaan van haar tweede huijwlijk, dat het Vaders 
 goed sal sterven van ’t eene kind op het andere, willende 
 dat deselve in en omtrent haar nalatenschap geen plaats 
 sal hebben, deselve casserende en vernietigende kragt en 
 vermits dese, sullende dese naa haar dood effect sorteren 
 als testament, legaat, codicil of andere betere, soo als na 
 regten best sal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde onser betekening en besegeling binnen Harder.. 
 wijk den 1. Julij 1764.  was nevens twee cachetten in rooden 
 lak gedrukt getekent  Jan Apeldorn.  D. Boonen. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Antonij Deggering en 
 Stijne Berghuijs Echtelied., welke bekenden voor sig en haar 
 Erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en kragt deses te cederen en transporteren aan en ten erflij.. 
 ken behoeve van Coenraad Oijen en Lieb. van der Steeg Egte.. 
 liedn. een hof met een afdakje, gelegen buijten de Stad in 
 de Knijptang tussen de hoven van Dr. Elfrinkhof en Jacob 
 van Wanrode, doende in ordinaris verponding 13 st. en 8. peñ., voor 
 hondert en agt gulden vrijgeld, daar van Comparanten beken.. 
 nen voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. hof 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot 
 de verponding over 1763 incluijs, daar van aftedoen als erf.. 
 koop regt is, onder verband en submissie als na regten, sullende 
 met St. Peter 1765 eerst bij Koperen aanvaart werden en 
 het lopende jaar huur van Evert Morren blijven ten be.. 
 hoeve van Comparanten.   Actum den 4. Julij 1764. 
 
 
Geprothoc. ten nieuw. Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Jan 
prothocol Rub. Wulle.. Goedvree en Mechteld Reijnders Ehelieden, en verklaarden we.. 
versstraat fº. 223 gens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deug.. 
 delijk schuldig te zijn aan Frans Mulder en Lubbertjen Wijnen 
 Echteliedn. ende haare Erven een summa van een hondert gulden, 
 daar van jaarlijks beloven te betalen een rente van vier gelijke  
 guldens, ende sulks alle jaar op de verschijndag, daar van heden 
 over een jaar d’eerste zijn sal, ende dat tot de finale aflosse toe, 
 welke alle jaar sal kunnen mogen en moeten geschieden van 
 een van beijde kanten, mits een halvjaar bevorens de opsage 
 gedaan werde, dog inval de Comparanten op de verschijndag de 
 rente niet koomen te voldoen sal het de Renthefferen 
 vrij staan het capitaal, renten en kosten aanstonds, sonder 
 eenige opsage daar toe nodig, opteeijschen; tot securiteijt van 
 capitaal, renten en kosten sij verbonden en tot een speciael 
 onderpand hebben gestelt haarlieder huijs en erve, staande 
 in de Groote Haverstraat, soo en als op heden aan de Comparantn. 
   van 
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 van Jan Grusing aangekoft en haar getransporteert is, ten ef.. 
 fecte om hetselve bij wanbetaling der renten, of na tijdige opsaage 
 aanstonds sonder eenige forme van proces te mogen verkopen en 
 ’t gunt voorsr. kost en schadeloos te verhalen en verders onder 
 verband van haar personen en goederen, met submissie als 
 na regten, onde renunciatie van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelden gelde.   Actum 7. Julij 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en De Wolff Schepenen compareerden Jan Gru.. 
 sing en Stijntje Bömers Eheliedn. en verklaarden in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Jan 
 Goedvree en Mechtelt Reijnders Eheliedn. een huijs, binnen 
 dese Stad in de Groote Haverstraat met een plaats en  
 een hofje daar agter, naast het huijs van Gerret Wou.. 
 tersen ter eenre en de Weduwe van Jacob Croesen ter andere 
 sijde, doende in ordinaris verponding behalve de stadstuijver 
 2-2-8, ende sulks voor eene summa van een hondert en 
 tagtig gulden, daar van de Comparanten bekenden voldaan te 
 zijn. 
 Aan Gerret Scherenberg en Jannetje Willems Eheliedn. en 
 haare Erven een hof, gelegen buijten dese Stad in de Nijp.. 
 tang naast den hof van de Weduwe van Jan Israels ter 
 eenre en de hof van Claas Wesenhagen ter andere sijde, doende 
 in ordinaris verponding behalve de stadsstuijver 6 st. en 10 peñ. 
 en sulks voor eene summa van een hondert en vijf en twin.. 
 tig gulden, daar van de Comparanten bekenden voldaan te 
 zijn, belovende over sulks voorsr. parcelen te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 den jaare ordinaris 1762 en het heerstedegeld tot ult. Junij 
 1763 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
 verband en submissie als na regten.   Actum den 7. Julij 1764. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde 
 onse mede Raadsvriend Mr. Hendrik Johan Schrassert, als bij 
 de WelEd. ende Agtb. Heeren van de Magistraat deser Stad 
 Harderwijk aangestelde Voogd, neffens den Heere J.H. van 
 Raeij Predikant te Silvolde, van de drie onmundige Kinderen 
 en Erfgenamen van wijlen den Hr. en Mr. A. Feith in le.. 
 ven Secretaris der Stad Elburg, bij Vrouwe E.G. Schrassert, 
 thans hertrouwt aan den Hr. en Mr. H.G. Wolfsen, in 
 ehe verwekt, met naamen Jan Bernhard, Jacoba en 
 Judith Feith, dewelke bekende in sijne vooraangetogen 
 qualiteijt in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken, sulks doende 
 kragt en mits desen, den Heere Aalth van Holthe, 
 Burgermeester der Stad Harderwijk, gelijk ook ten selven 
 eijnde een volmagt door des Compts. voorñ. Medevoogd J.H. 
 van Raeij Predikant te Silvolde, voor Rigter, Burgermeester 
 en Schepenen der Stad Borg op den 9. Meij 1764 op den Heere 
 Aalth van Holthe, Burgermeester der Stad Harderwijk, 
 gepasseert is, welke aan ons door den Compt. is vertoont 
   en 
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 en wij voor soo verre de voorñ. onmundigen betreft volko.. 

men approberen, ingevolge onse genomene resolutie van den 
5.Maart 1764, om naamens voorsr. drie onmundige Kinderen in.. 
gevolge consent en resolutie van de Heeren van de Magistraat 
deser Astede van harderwijk van den 5. Maart 1764 in ’t openbaar 
tot Amsterdam te verkoopen en na coustume locael te 
cederen en transporteren haar portie in een derde part van een 
grafstede in de Ouwde Kerk in ’t Vrouwen Choor, zijnde 
een dubbelt graft getekent Nº. 17 en 18, alsmede een derde 
portie in een derde part van een graftstede in de Suijder Capel 
Beijde tot Amsterdam, en staande beijde op de naam van wijlen 
den Heere Nicolaas Bevelot, de penñ. daar van te ontfangen 
en daar voor te quiteren, voor alle namaning soo het nodig is 
te caveren, der onmundigen personen en goederen daar voor te 
verbinden, en voorts generalijk daar omtrent te doen en te laeten 
geschieden als den Comparant, selfs præsent zijnde, in sijnen 
vooraangetogen qualiteijt soude kunnen en moeten doen, 
alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
en indemnisatie, cæterisque sub clausulis de jure solitis ac 
necessariis.   Actum den 9. Julij 1764. 
 
 
Voor Oosterbaan en Van de Graaff Schepenen loofden en 
wierden Burgen Johan van Raalten en Jacob vann Wanrode 
voor het erf en sterfhuijs van Gosen Harms en Geertjen 
Ebverts in leeven Egteliedn., des beloofde Andries Wijgman.. 
sen, huijwlijk hebbende Aaltje Gosens, Jan Hutman, 
als gequalificeerde door het Burgerweeshuijs der Stad 
Haerlem, volgens acte van volmagt door de Regenten 
van voorsr. Godshuijs voor den Notaris Wenerus Kohning 
en Geruijgen den 9. deser gepasseert, ons vertoont en gesien 
sulks te behelsen, representerende Hendrik van Amstel 
in voorsr. Godshuijs thans werdende gealimenteert, minder.. 
jarige Soon van wijlen Jan van Amstel en Geertruijd 
goosens in leven Egtelieden, Harmen Gosens, Eesje Gosens, 
Zeger Karssen in huijwlijk hebbende Evertje Gosens en 
voorsr. Jacob van Wanrode en Harmen Gosens als Voogden 
van wijlen Evert Gosens en Maria Wanders bevorens Egteliedn., 
Johannes Bast en Goudje Gosens Egteliedn., Claas Gosensen 
en Lambert Bast in huijwlijk hebbende Geertje Gosens, te saa.. 
men Kinderen en Erfgenamen van geseide Egtelieden, voorsr. 
Burgen te vrijen als erfhuijs regt is.   Actum Harderwijk den 13. 
Julij 1764.
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 en daar in te sullen continueren tot de werkelijke 
 aflossing toe, die jaarlijks ten werdersijden sal vrijstaan, 
 mits een vierdeel jaars bevorens opgeseijt zijnde; tot sekuriteijt 
 van voorsr. capitaal, renten en kosten, hebben Comparanten 
 verbonden een math hoojlands, op de Oostermehen gelegen 
 tussen de landereijen van de Heer van Westervelt, Peter 
 Jansen en Hendrik Stoffelen, en stelden tot een verdere 
 waarschap haare personen en goederen, ten bedwang en 
 submissie als na regten.   Actum Harderwijk d. 19. Julij 1764. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor deselve Schepenen compareerde Marten Dirksen, 
nieuw. prothoc. welke bekende wegens opgenomene en ter leen ontfangene 
Rub. Oostermehen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Reijer 
fº. 127. den Grooten en Hendrikje Hendriks een summa van een 
 hondert guldens, waar van de Comparant belooft jaarlijks 
 te sullen betalen tot rente de summa van vier gulds. 
 en daar in te sullen continueren tot de werkelijke 
 aflossing toe, die jaarlijks ten wedersijden sal vrijstaan, 
 mits een vierdeel jaars te vooren opgeseijt zijnde; tot 
 securiteijt van voorsr. capitaal, renten en kosten, verbind 
 de Comparant anderhalf math hoojlands, op de Ooster.. 
 mehen gelegen te wandelen gaande met het land 
 van de Wede. van Hendk. Arendsen, en stellende tot 
 een verdere whaarschap sijn persoon en goederen, ten bedwang 
 en submissie als na regten.   Actum Harderwijk den 
 19. Julij 1764. 
 
 
 voor deselve Schepenen compareerde Vrouwe Petronella 
 Christina van de Graaff, Ehevrouw van den Heer en Mr. 
 Gerhard Pronk, Secretaris van de Rekencamer in Gelderland,  
 sooveel nodig en dienstig geassisteert met den Heere 
 Adam van de Graaff, en verklaarde in de beste en be.. 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maaken haar welgemelte Eheman, om met en 
 nevens de mede Eijgenaren van den Amptmans Weert 
 onder Brummen gelegen, te transporteren en overtedra.. 
 gen aan en ten behoeve van den Hoog Welgeboren Heer 
 Lubbert Jan Baron van Eck Heer van Overbeek, soodane 
 aandeel als haar Vrouwe Comparante met en nevens haar 
 welgemelte Eheman tot en aan deselve is competerende, 
 en dienaangaande alles te doen en te verrigten ’t geen 
 na coustume locaal sal werden vereijscht, schoon een 
 nadere dan dese volmagt mogte werden gerequireert, 
 als die de Comoparante voor geinsereert wilden hebben ge.. 
 houden, alles met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en verdere clausulen van regten gebruij.. 
 kelijk.   Actum Harderwijk den 21. Julij 1764. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Schrassert Schepenen 
 compareerde Pieter Mael, Coopman tot Amsterdam 
   en 
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 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en magtig te maken kragt deses Mr. Hendrik 
 Johan Ardesch, ten eijnde om alle des Comparants saaken 
 in dese Provincie, soo hebbende als toekomende, waarte.. 
 neemen, tam active quam passive, idque contra quosuimque, 
 voor alle Heeren Rigteren en Gerigten, speciael om namens 
 den Comparant, ’t zij in der minne of met middelen regtens, 
 intevorderen alle soodanige pretensien en penningen als 
 deselve soo voor sig als een mede Erfgenaam van sijn Vader 
 Zal. Gerret Maal, en als het regt en cessie van actie 
 verkregen hebbende van den verdere mede Erfgenamen, 
 vermogens acte van scheijding en cessie in dato den 6. Julij 
 1764, ofte uijt andere hoofde zijn competerende, alsmede 
 hetgeen den Comparant thans voor sijn particulier te 
 goede krijgen mogt, ten dien eijnde alhier op Veluwen, 
 op waar sulks binnen dese Provincie mogt weesen, alle 
 middelen en ingangen regtens te gebruijken, soo met peijding 
 opboding, en ’t geen verder door Geconstitueerde nodig geoor.. 
 deelt mogt werden en de Comparant, selfs present zijnde, 
 soude kunnen of mogen doen, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum 21. Julij 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Evert Bunschoter en Paul Benin Diverge en Hendrikje 
 Bunschoter Egtelied., welke bekenden in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deses 
 te cederen en transporteren aan Dirk Buijtenhuijs 
 en Cornelia Paddenburg Egteliedn., een huijs, plaats en 
 verdere ap en dependentie, staande binnen dese Stad in de 
 Kleijne Marktstraat tussen de huijsen van de Heer 
 Burgermr. Apeldorn en de Wede. van Claas Pannekoek, doende 
 in ordinaris verponding sonder stadstuijver 6-1-8, soo als 
 bij Koperen thans bewoont werd, voor de summa van duij.. 
 sent gulden vrijgeld, daar van Comparanten bekennen vol.. 
 daan en betaalt te zijn, des belooven voorsr. huijs te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de verponding 
 1763 en heerstedegeld 1764 incluijs, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 26. Julij 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Lam.. 
 bert Jansen en Metje Jacobs Eheliedn., Rijket Jacobz, Jan 
 Jacobsen en Dirkjen Lubberts Egteliedn., Hartger Lubbert.. 
 sen en Hendrikje Gerrets Eheliedn., beijde en ijder 
 hoofd voor hoofd, Gerret Dirksen en Willemtjen 
   Lub 
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 Lubberts Eheliedn., Reint Gerretsen en Jentje Cnelissen 
 Eheliedn., Jacob Lubbertsen en Reintje Gerrets Eheliedn., 
 alle te saamen Erfgenamen ab intestato van 
 wijlen Aaltje Peters, en verklaarden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren, aan Hartger 
 Lubbersen en Hendrikje Gerrets Eheliedn. ende haare 
 Erven een halv mudde lands op de Lage Vaaren, onder 
 het Schependom deser Stad gelegen, met eenig hout 
 daar bij, daar van twee tiende parten aan de Koperen 
 selfs als mede Erfgenamen toebehoort, soo en als het 
 selve tussen ’t land van Wijne Willemsen en Reijer 
 Rijksen is gelegen, op een ordinaris verponding van ’t huijs 
 en hofstede afgedeelt ad 8. stuijvs., en sulks voor 
 eene summa van een hondert en tagtig guldens. 
 Aan Hendrik Stoffelsen en Gerretje Cnelisz. Eheliedn. 
 een hoekjen lands ongeveert groot drie spint, in den 
 olden Campsbosch gelegen naast de Koperen gelegen, 
 met het holtgewas daar bij, op een verpondinge 
 ordinaris van ’t hiijs en hofstede afgedeelt 4 stuivs.,    en 
sulks voor eene summa van vijf en tagtig gulden. 
 Aan Grietje Balks Wede. Lubbertus Volthe ende haare 
 Erven een half mudde lands, den Ouden Hof genaamt, 
 gelegen onder het Schependom deser Stad in Hierden 
 aan den Hooge Steeg naast ’t land van de Kopersche 
 ter eenre en Beert Dirksen ter andere sijde, met het hout.. 
 gewas daar bij en waarin Kopersche selfs een derde part 
 in toekomt en daar tegen ook 1/3 in de verpond., 
 doende ’s jaars ordinaris 18 st. 10 pen. moet betalen, sullende 
 door de Koperse als de schoof in 1765 van ’t land is 
 aanvaart kunnen werden en sal ’t geen voor het reets 
 verkofte en gehakte hout bedongen is, door Verkoperen 
 geprofiteert werden, en sulks voor een summa van 
 twee hondert en twee en sestig gulden; van alle welke 
 koopspenningen de Comparanten en Transportanten 
 bekenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. 
 parcelen te wagten en wharen kommervrij en alle voor.. 
 pligt, de verponding tot over den jaare ordinaris 1762 incluijs, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en 
 submissie als na regten.   Actum den 28. Julij 1764. 
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 Voor Apeldorn en De Meester Schepenen compareerden onse 
 mede Raadsvrinden den Heeren H. van Westervelt en W.J. 
 van Westervelt, sig sterk makende voor haar respective 
 Ehevrouwen, dewelke verklaarden in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft ende over sulks 
 kragt deses te cederen en transporteren aan Peter Hen.. 
 driksen en Aaltjen Greber Echteliedn. en haar Erven, een 
 hof voor dese Stad buijten de Groote Poort naast den hof 
 van Jan IJsendoorn ter eenre en een gemeen steegje 
 ter andere sijde, soo als deselve bij Koperen thans ge.. 
 brujkt werd, op een ordinaris jaarlijkse verponding van 
 1-8-8, ende sulks voor eene summa van twee hondert 
 gulden vrijgeld, waar van de Heeren Transportanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks 
 voorñ. parceel te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt, de ordinaire verponding over den jaare 1761, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, alles onder verband haar 
 WelGebor. personen en goederen en met submissie als na regten. 
 Actum den 28. Jul. 1764.  
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten, 
 dewelke mede verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop verkoft ende over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Josef Teekman en Angnis 
        Eheldn. en haare Erven, een hoff voor dese Stad buijten 
 de Groote Poort gelegen in de Bedteraeters Steeg naast 
 den hof van Marten Vermeer ter eenre en den hof 
 van Lubbert Gerretsen ter andere sijde, op een ordinar. jaar.. 
 lijkse verponding van 14 st. en 4 peñ., ende sulks voor een 
 summa van ses en negentig gulden vrijgeld, waar van 
 de Heeren Transportanten bekenden voldaan en betaalt 
 te zijn, belovende over sulks voorn. parceel te wag.. 
 ten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 ordinar. verponding over den jaare 1761, daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is, alles onder verband van haar WelGeb. 
 personen en goederen, en met submissie als na regten. 
 Actum den 28. Jul. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Jan Gelder.. 
 man, Volmagtiger van Jan Mulkes en Aaltjen Limpers Echteldn., 
 vermogens acte van volmagt voor Burgermeesters en Regeerders 
 der Stad Amsteldam den 28. Julij 1764 gepasseert, bij ons 
 gelesen en hier toe van waarde erkent, en verklaarde 
 naamens sijn Principalen uijt de hand in een vast en 
 stedigen erfkoop, aan Reijer van Hoevelaken en Beertje 
 Mulkes Echtelied. ende haare Erven, te hebben verkoft 
 ende over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
   de 
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 de helfte in een huijs, staande binnen dese Stad 
 naast de Groote Poort ter eenre en het huijs van Aart 
 Mulder ter andere sijde, so als hetselve in sijn ge.. 
 heel bij Kooperen selfs bewoont en gebruijkt werd, ende 
 sulks voor een summa van twee hondert en tien gul.. 
 dens, daar van de Comparant p.q. mede bekende vol.. 
 daan te zijn, belovende over sulks voorsr. huijs, in het 
 geheel op een ordinaris verponding behalven de stadsstuijver 
 van 2-2-8 en ’s jaarlijks … stuijvs. booggeld aan de 
 Roeijdragers deser Stad, te wagten en wharen kommer.. 
 vrij en alle voorpligt, de verponding over ordinaris 
 1762, heerstedegeld ult. junij 1763 en het booggeld 
 Paaschen 1764 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, alles onder verband sijnes Principalen personen  
 en goederen, met submissie als na regten.   Actum den 
` 28. Julij 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Reijer van Hoeve.. 
 laken en Beertje Mullekes Echtelied., de Vrouw soo veel 
 nodig als dienstig geassisteert met haar Eheman, Jan 
 Gelderman, Volmagtiger van Jan Mulkes en Aaltje Lim.. 
 pers Echtelied., vermogens acte van volmagt voor Burgermees.. 
 ters en Regeerders der Stad Amsteldam den 28 Junij 1764 
 gepasseert, bij ons gelesen en hiertoe van waarde erkent, 
 en verklaarde ijder in sijn voorsr. qualiteijt uijt de hand 
 in een vasten en stedigen erfkoop aan Peter van 
 Asselt en Johanna van Dijk Echtelied. ende haare 
 Erven te hebben verkoft ende over sulks kragt deses 
 te cederen en transporteren, een hof gelegen voor dese 
 Stad in de oude Touwbaan naast den hof van Johan 
 Elfrinkhof, Predikant tot Ermelo, ter eenre en den hof 
 van Jan Mojen ter andere sijde, soo als deselve thans 
 bij Gerret Woutersen in pagt gebruijkt werd en daar van 
 ’t laatste jaar huur sal expireren Petri 1765, ende sulks 
 voor een summa van twee hondert gulden vrijgeld, daar 
 van de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
 weesen, belovende voorsr. hof op een ordinaris verponding 
 behalven de stadstuijver van 14 st. en 14 pen. te wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 over ordinaris 1762 incluijs, daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, edog het lopende jaar pagte sal ten profijte van 
 den Verkoper wesen, alles onder verband en submissie als 
 na regten.    Actum den 28. Julij 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Isak Ossenberg en 
 Maria Ossenberg, Weduwe van wijlen Cornelis Timmer, wel.. 
 ke verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft en over sulks te cederen en transporteren kragt 
 deses aan Arend van den Berg en Gerretje Jans Egtelied., 
 een huijs staande binnen dese Stad in de Snijders.. 
 straat tussen de huijsen van Jan van Raalten en 
 Jan Claasen, bij het leven van Cornelis Timmer op den 
   1º. 
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 1º. Meij 1760 samentlijk verkoft, doende in ordinar. verponding 
 3-3-12, voor twee hondert en vijftig Caroli guldens, daar van de 
 laatste paaj betaalt is en ten vollen voldaan zijn, des beloof.. 
 den Comparanten voorsr. huijs te wagten en te wharen kommer.. 
 vrij en alle voorpligt daar van tot 1759 incluijs afgedaan, 
 als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum dem 30. Julij 1764. 
 
 
 Voor Pannekoek en De Meester Schepenen compareerde de 
 Heer G.N. van Holthe, Lieut.Collonel ten dienste deser 
 Lande, als Weduwenaar en getugtigde Boedelhouder van 
 wijlen sijne Ehevrouw M.E. van den Clooster, en heeft soo.. 
 dane tugt, als hem Comparant, volgens opgerigt magescheijt 
 kragt de huijwlijksvoorwaarde met de tugtsconstitutie daar.. 
 in vermelt in dato den 4. Septemb. 1737 opgerigt, aan de goe.. 
 deren door sijne gemelte Ehevrouw nagelaten, is competerende, 
 te weten in een sesde portie van ’t erve Voskuijl in Huls.. 
 horst, de halfscheijt van ses gresen hoojland ‘t Zijde genaamt, 
 onder Hoophuijsen en alle onder den Ampte van Ermelo gele.. 
 gen, alsmede de halve camp in de Lijksteeg onder het Sche.. 
 pendom deser Stad gelegen, verburgt met de personen van 
 de Heer A. van Holthe en R.C.W. de Wolff, onse mede 
 Raadsvrinden, thans mede præsent, dewelke dese burg.. 
 togt onder verband van personen en goederen ook hebben 
 aangenomen, ten eijnde om deselbve tugtgoederen naa 
 behooren te gebruijken en onderhouden als een goed Huijs.. 
 vader toe staat te doen, en bij expiratie deser tugt 
 deselve alsoo wederom leveren en voorts ter fine en effecte 
 tugtregtens; des beloofde de Heer Comparant dese sijne 
 voorñ. Burgen allenthalven te vrijen en guaranderen 
 als regt is, onder gelijke verband van sijn persoon en goederen, 
 met submissie als na regten.   Actum den 3. August. 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Heijntje 
 Losser, mede de rato caverende voor desselfs Susters Geertruij 
 en Catharina Lossers, Kinderen en eenige universele Erf.. 
 genamen van wijlen Bessel Losser en Elisabet Engelen, 
 en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te heb.. 
 ben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en trans.. 
 porteren aan Reinier Reinniers en Cornelia van Dulmen 
 Echtelied. en haare Erven, een hoff buijten dese Stad 
 aan de gragt op de hoek van ’t steegje tussen de Smee 
 en Lutteke Poort gelegen, naast de hoff van wijlen 
 Steventje Vliek, ende sulks voor een summa van 
 drie hondert drie en twintig gulden en elf stuijvers, 
 daar van de Comparante bekende voldaan te zijn, belovende 
 over sulks voorsr. hoff, op een verpondingen behalven de 
 stadts stuijver ad  f 1-1-14, te wachten en wharen kom.. 
 mervrij en alle voorpligt, (de verponding over ordinar. 
 1763 incluijs) daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
   sul 



631 
 

 
ORAH-153  1764 fol.316vso 
 
 sullende de huijr op Petri 1765 te verschijnen tot 
 Koperen voordeel zijn, alles onder verband en submissie 
 als na regten.   Actum den 6. Aug. 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvank regt is, David Beertsen 
 Smit en Lucas Coldewijn voor het erf en sterfhuijs 
 van wijlen Juffer Lucretia Gijsberta van Brienen, 
 des beloofden Vrouwe Reijniera Johanna van Brienen, 
 Douairière Schrassert, Mr. G.G. Wijgink en Vrouwe 
 Geertruijd van Brienen Echtelied., Vrouwe Anna Ca.. 
 tharina Optenoorth, Douairière Van Brienen, na.. 
 mens en de rato caverende voor haare absente 
 Kinderen, Mr. H.J. Ardesch als Volmr. van Johanna 
 Elisabeth van Brienen, en Mr. E.E. van Wach.. 
 gendorff in huijwlijk hebbende Vrouwe Antonetta 
 van Brienen, als respective Erfgenamen van boven.. 
                 (Lucretia Gijsberta) 
 gemelte Juffer \/ van Brienen, deese haare voorsr. 
 Burgen te vrijen en guaranderen als regt is, alles 
 onder verband als na regten.   Actum den 6. Aug. 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde Vrouwe Anna 
 Catharina Optenoorth, Weduwe van wijlen den 
 Heer en Mr. Reinier van Brienen in leven Burger.. 
 meester der Stad Arnhem, als Moeder en legitime 
 Voogdesse van haar minderjarige Soon Johan van Brienen,  
 alsmede de Heer en Mr. G.G. Wijgink en Vrouwe G. 
 van Brienen Eheliedn., en verklaarden in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken kragt deses, Mr. H.J. Ardesch, Ontfanger 
 deser Stad, ten eijnde om namens de respective Com.. 
 paranten voor haar geregte erfportie te transporte.. 
 ren soodane huijs en erve, staande binnen dese Stad 
 in de Vijhestraat alsmede den hoff in de Nijptang, 
                             (Kinderen en Kindskinderen) 
 als door de gesamentlijke \/, Erfgenamen van wijlen haar 
 Moeder en Grootmoeder Vrouwe Johanna Elisabeth de Beijer 
 Douairière van wijlen den Heer Mr. Johan van Brienen, 
 in leven Raad in den Hove van Gelderland, op heden in  
 het openbaar zijn verkoft en daar van aan de Koperen 
 ofte haare Erven opdragt in forma te doen, de koops.. 
 penningen te ontfangen, daar voor te quitteren en daar 
 belofte van wharing te doen, voorts mede in den boedel 
 en nalatenschap van wijlen Juffer Lucretia Gijsberta van 
 Brienen derselver interesse waarteneemen, capitalen te 
 denuncieren en deselve nevens alle verschenen off nog 
 te verschijnen renthen en andere inschulden des boedels, 
 ’t zij in der minne off met middelen regtens, in te vorderen 
 en voorts tam generaliter quam specialiter, soo in als buijten 
 regten, idque contra quosuimque, te doen en laeten ge.. 
 schieden hetgeen de noodruft der saaken eenigsints 
 vereijschen en de Comparanten, respectivelijk præsent zijnde, 
 soude kunnen mogen of moeten doen, ofschoon al 
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 een nadere of ampelder volmagt gerequireert wierde, wil.. 
 lende alsdan gehouden hebben alsof deselve alhier woorde.. 
 lijk geinsereert waare, met magt van substitutie, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, cæterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, mits de Geconsti.. 
 tueerde gehouden sal zijn van sijne verrigtingen te doen 
 behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, onder verband 
 en submissie als na regten en renunciatie van alle ten 
 wederseijden tegenstrijdende exceptien.   Actum den 7. Aug. 
 1764. 
 
 
 Voor Holthe en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 Hermannus de Hes en Hendrik de Hes, dewelke verklaar.. 
 den in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
 en over sulks kragt deses te transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van Cornelis de Hes, twee derde portien 
 van een huijs, staande binnen dese Stad in de Kleine 
 Marktstraat tusschen de behuijsingen van onsen 
 meden Raadsvrind de Heer en Mr. J. Apeldorn ter eenre 
 en van de Weduwe Pannekoek ter andere sijde, voor een 
 summa van ses en twintig guldens en 14 stuijvers, 
 waar van de Comparanten bekenden voldaan e zijn, 
 belovende de gem. twee derde parten van voorsr. huijs 
 te sullen wagten en wharen kommervrij en allen 
 voorpligt, tot de verponding ordinar. 1762 ad 2-13-14, 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 en submissie als na regten.   Actum Harderwijk den 
 13. Aug. 1764. 
 
 
 Voor W.J. van Westervelt en Schrassert Schepenen com.. 
 pareerde Vrouwe Geertruijd Johanna Toewater Wedu.. 
 we, Erfuijterse, Boedelhoudersche en Tugtenaresse van 
 wijlen haren Eheman Mr. Nicolaas Wilhem de 
 Meester, Burgermr. der Stad Harderwijk, geassisteert 
 met den Heer Wijnand Kruijskerk als na regten, en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme van 
 regten te hebben geconstitueert en bevolmagtigt, 
 doende sulks bij desen, haar Soon Wilhem de 
 Meester, onsen meden Raadsvrind, en haar Schoonsoon 
 Mr. Jan Hendrik Rauwenhoff, sampt en ijder in ‘t 
 bijsonder, ten eijnde om ’s Vrouws Comparante saken, 
 tam agendo quam defendendo ubique et coram quibus.. 
 cumque, te vertreden en waartenemen specialijk 
 met haar Debiteuren, soo wegens agterstendige pagten 
 van erven, koorn, bouw en weijde landen, als ver.. 
 kogte en nog verschulde houtgewasschen, en uijt 
 wat hoofde ook de schuld mogt voorspruijten, 
 te liquideren en accorderen, in cas van niet beta.. 
   lin 
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 linge deselve door de meest convenable middelen 
 van regten te convenieren en aan te spreken, 
 alle termijnen van regten tot sententien in.. 
 cluijs te respicieren mitsgaders erven, bouw 
 vlog en weijdelanden na expiratie der pagt.. 
 jaaren in ’t openbaar off uijt de hand te ver.. 
 pagten en alsoo met de nieuwe Pagteren pagt.. 
 cedullen opterigten na behooren, penningen 
                      (voor alle namaningen te quiteren) 
 te ontfangen, daar voor te quiteren, \/, roijementen 
 van gevestigde afgelegde capitalen te doen, 
 en eijndelijk nog al datgeen de Vrouwe Constituante 
 haar onder haar hand mogte opgeven en , present zijnde, 
 soude kunnen mogen of moeten doen, alles met magt 
 van substitutie van een of meer personen so dienstig 
 mogte oordelen en onder belofte van goedkeuring, schade.. 
 looshouding en verdere clausulen na regten gebruijke.. 
 lijk en noodsakelijk.  Actum Harderwijk den 18. Au.. 
 gusti 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 den Heer en Mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe 
 Engelbertina Geertruij Schrassert Ehelieden, en ver.. 
 klaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan Harmannus van Cleeff en Grietje 
 Fijnvandraat Ehelieden en hare Erven, een en een 
 half math hooijland op de Lange Elle gelegen, doende 
 in verponding ordinair f.1-8-:, alsmede twee math 
 hooijland op de Kromme Mehen, vrij van verponding, 
 en sulks te saamen voor een summa van agt hon.. 
 dert Caroli guldens ad 20 Strs. ’t stuk, daar van de 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende 
 over sulks dese parcelen te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over ordnr. 
 1763 incluijs, daar van aftedoen, blijvende daar tegen 
 het lopende jaar pagt tot Comparanten en Transpor.. 
 tanten voordeel, alles onder verband en submissie als 
 na regten.   Actum den 28. Augus. 1764. 
 
 
 Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compa.. 
 reerde Peter Olofsen en verklaarde in de beste en be.. 
 stendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken kragt deses den Advocaat H.J. Ardesch, 
 ten eijnde om naamens de Comparant van Schipper Gosen 
 Vliek met middelen regtens in te vorderen sodane pen.. 
 ningen als den Comparant soo van verdient knegtenloon 
 als verschoten penningen zijn competerende, daar toe 
 soodane middelen regtens te emploijeren als Ge.. 
 constitueerde sal goed vinden, en de Comparant, selfs 
   præ 
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 præsent zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, ook 
 desnoods te caveren, accorderen, transigeren, penningen 
 te ontfangen en te quiteren, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband 
 als na regten.   Actum den 7. Septemb. 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Schrassert Schepenen compareerden den 
 Heer Franciscus Xaverius Sasse en Vrouwe Anna Maria 
 van Erkelens Ehelieden, welke bekenden in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt 
 deesen te cederen en transporteren aan en ten erflijken 
 behoeve van Willem Both en Geertje Jans Echtelieden, 
 een huijs met sijn ap en dependentie, gelegen voor aan 
 de Smeepoorter Brink tusschen de huijsen van Hendrik 
 Zikken en de schuur van den Heer Burgermr. H. van 
 Westervelt, soo als bij Hendrik Jacobsen thans bewoont 
 werd, doende in ordinaris verponding sonder de stads.. 
 stuijver 2-8-14, voor een summa van drie hondert 
 Caroli guldens vrijgeld, daar van Comparanten be.. 
 kennen voldaan en betaalt te weesen, des beloofden 
 voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt 
 is, tot de verponding 1763 en heerstedegeld 1764 in.. 
 cluijs, waar tegens Comparanten de huur tot 1º. Meij 
 1765 sullen profiteren.   Actum den 8. Septemb. 1764. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor W.J. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen 
nieuw. prothoc. als Overweesmeesteren compareerde Isak Ossenberg 
Rub. Wullewevers.. Weduwenaar en Boedelhouder van Elisabeth Snel, sig 
straat fº. 223 vs.  willende verandersaten, heeft geformeert een stadregte.. 
 lijken staat en inventaris van den gemeenen boedel 
 en deselve den 11. deser voor ons met eede bekragtigt. 
 Dienvolgens sijn seven minderjarige Kinderen, met 
 naamen Geertruijd, Antjen, Gerharda, Maria, Lammert, 
 Elisabeth en Cornelia Ossenberg, voor haar Moeders 
 versterf heeft afgegoedet ijder Kind met een hondert 
 gulden, t’ saam seven hondert gulden, die ijder Kind, 
 meerderjarig zijnde, van den Comparant sal kunnen 
 vorderen, daar voor tot securiteijt verbindende alle 
 sijne gerede en ongerede goederen, niets uijtgesondert, 
 in specie sijn huijs soo en als bij hem bewoont werd, 
 staande in de Wulleweversstraat op de hoek van de 
 Schoemakersstraat, naast het huijs van Gerret van 
 Ermel, des beloofde hij voorsr. Kinderen te sullen 
 vrijen en wharen voor alle schulden en lasten des 
 boedels, die de Comparant op sig neemt te voldoen, 
 alsmede om sijn voorsr. minderjarige kinderen tot 
 haar mundigheijt toe te sullen alimenteren,  
   re 
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 reden, kleden en van alles behoorlijk voorsien, deselve 
 naa haar staat en omstandigheijt te laeten leeren 
 dat een ijder tot een ordentelijk bestaan sal nodig hebben. 
 Hier waaren aan, over en mede te vreden Aulbert Wul.. 
 ven en Gerret van Luijk, bij de Heeren van de Magi.. 
 straat aangestelt tot Voogden, en is bij ons onderte.. 
 kent binnen Harderwijk den 11. Septemb. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Vrouwe 
 Anna Madelena de Dompiere de Jonquieres, Weduwe 
 van de Heer Fredrik Hendrik van den Steen in leven 
 Capitein ten dienste deser Lande, in deesen soo veel 
 nodig geassisteert met Mr. H.J. Ardesch ad hunc actum 
 haeren gekoren Momber, en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maken kragt deses de Heer Jean Fran.. 
 çois de Dompiere de Jonquieres, Major ten dienste 
 deser Lande, ten eijnde om in der Comparante naeme 
 en van haerent wegen, in qualiteijt alsmede Erfge.. 
 naem van wijlen Juffer Maria de Dompieren de 
 Jonquieres te verkoopen, ’t zij in het openbaar 
 off uijt de hand, de portie die haar Comparante is 
 competerende in de helft van een huijs en erve, staan.. 
 de en gelegen aan de Suijdsijde van de Molestraat 
 in ’s Gravenhage, belent ten Oosten de Heer Pre.. 
 dikant Rauwertz., ten Suijden en Westen het sooge.. 
 naamde hofjen van St. Annaland, en ten Noorden 
 ’s Heerenstraat, daar van transport en opdragt in 
 forma te doen, de koopspenningen te ontfangen, 
 daar voor te quiteren, belofte van vrijwharinge te 
 doen en voorts in het generaal alles te doen ‘t 
 geen in het verkopen en transporteren van huijsen 
 gebruijkelijk is en de Comparanten, selfs præsent 
 zijnde, souden konnen of mogen doen, met magt van 
 substitutie, belofte van approbatie en ratificatie 
 en indemniteijt, onder verband als na regten.   Actum 
 den 8. Sept. 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparante, 
 geadsisteert als voorñ., en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maaken kragt deses de Heer Johannes Masten.. 
 broek, President Schepen te Helvoirt, ten eijnde om 
 namens Vrouwe Comparante te ’s Hartogenbosch te 
 ontfangen de interesse van een capitaal ad twee 
 duijsent guldens, ten laste van de straatweg aldaar, 
 en daar voor te quiteren en daar in alle jaar te con.. 
 tinueren tot wederseggens toe en voorts deswegens te 
 doen en te laeten geschieden het geen de noodruft 
   der 
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 der saake vereijsschen mogt en de Comparante, selfs 
 present zijnde, soude konnen mogen of moeten doen, of.. 
 schoon al een nader of speciaelder volmagt gerequireert 
 wierde, mits den Geconstitueerde van sijne verrigtinge 
 sal moeten doen bewijs en rekening, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 onder verband en submissie als na regten.   Actum den 
 20 Septemb. 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerde Geertruij 
 Hanecam, geadsisteert met Mr. Jacobus Apeldorn als 
 haeren hiertoe gekoren Momber, te kennen gevende 
 hoe dat sij sonder huijwelijkse voorwaarde en derhalve op de 
 statuaire gemeenschap is getrouwt met Barend 
 Beutick. 
 Dat de Comparante in het eerste van haar Huijw.. 
 lijk tot Amsterdam en vervolgens tot Harderwijk 
 met haar Man eenige tijd in een gewenschte har.. 
 monie en eenigheijt heeft geleeft, dog na verloop 
 van tijd in de directie van Tomas Jan Walters is ge.. 
 vallen en van doen af de goede vriendschap en liefde, 
 die tussen Man en Vrouw moet substiteren, door 
 listige practiquen en quade desseinen van geinteres.. 
 seerde menschen heeft beginnen te verflauwen, 
 sodanig dat met de Comparante tegens haar Man 
 en haar Man tegens haar heeft soeken optesetten 
 en verdagt te maken van saken die ten hoogsten 
 strafbaar souden zijn. 
 Dat daarenboven de Comparante is misleijt en 
 seer geabuseert door het passeren van eene volmagt, 
 welke sij in haere eenvoudigheijt met een goed 
 oogemerk den 15. Sept. 1763 op haar Man gepasseert 
 heeft voor de Heeren van de Magistraat deser Stad, 
 sonder dat sij hadde kunnen vermoeden, dat daar van 
 soo een quaad en nadelig gebruijk tot haar totale 
 ruine was het mogelijk gemaakt soude worden, 
 terwijl sij met de uijterste verwondering moet ver.. 
 nemen, dat haar Man den 14. Meij 1763 niet al.. 
 leen een seer schadelijk en ongepermitteert contract 
 heeft ingegaan met Tomas Jan Walters, maar 
 ook sig in soo verre uijt hoofde van substitutie, 
 door haar Man Barent Beutick gepasseert, van 
 alles meester heeft gemaakt, dat hij ongereede 
 goederen verkoopt en over den boedel op een dispo.. 
 tique wijse den baas speelt, en daar mede door toe.. 
 latinge of onnoselijkheijt van haar Man als met sijn 
 eijgen handelt, en sij Comparante moet te vreden zijn 
     met 
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 zijn met het geene haar weekelijks na goedvinden 
 gegeven werd en verder voor haar selfs geen duijt meester 
 is en dagelijks groote vexatien werden aangedaan. 
 Dat daarenboven de Comparante door het passeren 
 van een nulle acte de dato 24. April 1764 ten hoogsten 
 gedupeert en misleijt is geworden, waar tegens ook 
 op het solemneeste geprotesteert word. 
 En vermits alle die saaken voor de Comparante on.. 
 verdragelijk en ten hoogste schadelijk zijn, soo is 
 ’t dat deselve verklaart de gemelte volmagt, welke 
 na alle gronden van regten revocabel is, te revoceren 
 en te annulleren, willende en begerende dat haar 
 Man niet bevoegt sal zijn eenige de allerminste 
 directie uijt kragt van die volmagt langer te heb.. 
 ben of aan andere verder te verlenen, dewijl de Com.. 
 parante tegens alles, wat uijt hoofde van die vol.. 
 magt ondernomen of gedaan mogte worden, op het 
 kragtigste protesteert, voor nul en kragteloos de.. 
 clareert, doende sulks kragt en mits desen, soo.. 
 danig dat de Comparanten van haar Man verwagt 
 dat hij tot voorkomen van sijn totale ruine, niet 
 alleen sig in het geheel ontdoen sal van de schade.. 
 lijke conversatie van Tomas Jan Walters, maar ook 
 hem te verpligten tot het doen van behoorlijke 
 verandwoording, bewijs en reliqua, wegens hetgeene 
 door hem verrigt mogte zijn, voor welke nadelige 
 gevolgen hij Barent Beutick ten allen tijde 
 responsabel sal blijven, en de Comparante voor haar 
 aandeel sal indemniseren. 
 Waar van de Comparante versoekt behoorlijke acte 
 en dat denselven aan haar Man Barend Beutick 
 geinsinueert mag werden tot sijn narigt en ten  
 effecte als na regten, met waarschouwing inval 
 Barend Bentick sig hier over quaadaardig tegens 
 de Comparante soude willen gedragen of haar 
 met brutaliteijten bejegenen, gelijk hij thans da.. 
 gelijks doet, waar toe hij mogelijk wel verder gein.. 
 stigeert sal werden, dat sij genoodsaakt sal zijn 
 daar over haar beklag te doen daar sulks behoort, en 
 soodanig procederen als sij tot maintien van haar 
 welhebben regt sal vermenen te behooren. 
 Actum den 22. Septemb. 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparante 
   ge 
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 geadsisteert met Hendrik Geerloff, als desselfs hiertoe 
 verkoren Momber, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren ende volmagtig te maaken, 
 doende sulks kragt ende mits deesen, den Heer en Mr. O. 
 D. Wakker alsmede de Heer en Mr. Jacob Apeldorn, sampt 
 en ijder in het bijsonder, om des Comparants saake tegens 
 haar Man Barent Beutick waarteneemen en ter nodi.. 
 ger plaatsen ondersoek te doen welke ongerede goederen 
 reets verkoft en getransporteert zijn, ook welke capitalen 
 zijn opgebeurt, soo door B. Beutick als door T.J. Walters, 
 daar toe de nodige bewijsen innemen en extracten, soo 
 tot Deventer, Olft en Twello, als andere plaatsen te ligten, 
 en voorts alles te doen wat tot ontdekkinge van saaken 
 noodig en dienstig zijn sal, alsmede om de saaken van 
 de Comparante tegens B. Beutick voor den Hove van 
 Gelderland waar te neemen, alle termijnen van regten 
 te respicieren en voordelige sententien ter executie 
 te stellen en generalijk alles te doen en te laeten 
 geschieden dat na omstandigheijt en nature der 
 saake nodig en dienstig zijn sal en de Comparante, 
 selver present zijnde, soude kunnen mogen en moe.. 
 ten doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt en voorts sub clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, waar op de Comparante 
 gestipuleert heeft ten effecte als nae regten. 
 Actum den 22. Septemb. 1764. 
 
 
 Voor H. van Westervelt en Apeldorn Schepenen compa.. 
 reerden Berend Gerretsen en Barber van Gelder Echteldn., 
 welcke verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en kragt deses te cederen en transporte.. 
 ren aan Peter van Asselt en Johanna van Dijk Egte.. 
 lied., haarlieder touwbaan met huijs en hof, gelegen 
 naast de hof van dr. Schot ter eenre en die van 
 Andries Rijkessen Apeldorn aan de andere sijde, voor 
 een summa van een hondert en sestig Caroli guldens 
 vrijgeld, doende in ordinaris verponding 1-1-4, op conditie 
 dat de Koperen van stonden aan de huur sullen ge.. 
 nieten en dat d’eerste Comparant regt sal hebben 
 in gemelte baan te mogen spinnen sijn leven lang, 
 of dat hij met sijn woon hier vandaan gaat, moe.. 
 tende jaarlijks voor recognitie betalen ses stuijvers, 
 sonder nogtans, dat hij dat regt aan anderen sal mogen 
 verhuuren of overdoen, belovende de Comparanten 
 voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en  
   alle 
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 alle voorpligt, tot de verponding over 1763 incluijs, daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband als na 
 regten.   Actum den 24 Septemb. 1764. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Met.. 
nieuw prothocoll. jen Hendriks Weduwe van Cornelis Schuurman, welke 
Rubr. Wullewevers.. bekende wegens opgenomen en ter leen ontfangen pen.. 
straat fº. 219 ningen schuldig te weesen aan Reijer Willemsen den 
 Grooten en Hendrikje Hendriks Egtelied. de summa van 
 twee hondert Caroli guldens en belooft voor rente jaar.. 
 lijks te sullen betalen vier gulden van ijder hondert 
 en sal daar mede continueren tot de aflosse toe, die 
 alle jaar op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) 
 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel 
 jaars bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde, selfs 
 dat sij een hondert gulden sal kunnen afleggen en beta.. 
 len. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en 
 kosten verbind Comparante haar huijs in de Wulle.. 
 weversstraat, soo als bij haar bewoond werd, tussen de 
 huijsen van de Kinderen van Frank Vermeer en Bessel 
 Albertsen, met renunciatie van alle exceptien dese 
 contrarierende, in specie van ongetelden gelde.   Actum 
 den 25. Septemb. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerden Andries 
 van Asselt, Mr. Chirurgijn, en Woutertje Driessen Echteldn., 
 welke verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
 en  transporteren aan Hendrik van Asselt en Cornelia 
 van Dijk Echteld. een hof met sijn huijsje, gelegen 
 in de Oude Touwbaan naast de hof van Dr. Wolfsen 
 en de gang van de Burgermeester Schrassert, doende 
 in ordinaris verponding seven stuijvers en vier penñ., 
 voor de summa van hondert en vijftien gulden vrijgeld, 
 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
 te weesen, des beloofden voorsr. hof te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, tot de ver.. 
 ponding over 1763 incluijs, daar van aftedoen als erf.. 
 koop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 12. Octob. 1764. 
 
 
 Voor Van de Graaff en De Meester Schepenen compa.. 
 reerde Albert Mingelen, voornemens zijnde als tweede 
 Chirurgijn buijten ’s Lands naa Oostindien te vertrek.. 
 ken en inmiddels soude kunnen gebeuren, dat sijn 
 Moeder Aaltje Kolkmans mogte koomen te overlij.. 
 den, ofte eenige erfnis hier of elders mogt bij sijn 
      af 
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 afwesen hem koomen aan te erven, mits dese verklaart 
 te constitueren en magtig te maken, doende sulks 
 kragt deser, Peter Karssen en Oldert Olders, sampt en 
 ijder in ’t bijsonder, om Comparants bij sulke gelegent.. 
 heden sijn persoon te vertreden en desselfs interesse 
 te bevorderen, het erfhuijs te verburgen, staat en inven.. 
 taris van sijn Stijfvader Boele Boelessen, alsdan in lee.. 
 ven zijnde, te vorderen, en besorgen dat Comparants 
 Moeder een ordentlijke en met haar staat overeen 
 komende begrafnis werde gegeven, vervolgens tot 
 scheijding te treden, haar meubeltjes en klederen 
 te doen verkoopen, de penningen ten behoeve van den 
 Comparant uijt te doen, mitsgaders het huijs te ver.. 
 koopen en transport in forma te doen, belofte van 
 wharing te præsteren, en soo het naa genoegen niet 
 konde verkoft werden, ’t selve verhuuren, huurcedulen 
 te passeren en de koops of huurpenningen voor de 
 Comparant wel te besteden, voorts alles te doen ofte ver.. 
 rigten dat, selfs present zijnde, soude kunnen en mogen of moe.. 
 ten doen, en soo tot een of ander nader volmagt gerequireert 
 wierde, in dese als wil geinsereert hebben, alles met magt 
 van substitutie van een of meer personen en belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, sullende op Comparants 
 requisitie of bij sijn overlijden aan sijn Erfgenamen 
 hebben te doen bewijs, rekening en reliqua.   Actum den 
 13. Octob. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde 
 Geertruij Hanekam, geadsisteert met haar Advocaat 
 J. Apeldorn, als tot dese acte haaren gekooren Momber, 
 te kennen gevende hoe dat het seeker en buijten alle 
 tegenspraak moet zijn, dat tusschen Man en Vrouw 
 veel saaken onder vier oogen voorvallen, sonder dat andere 
 menschen, om tot getuijgen te kunnen verstrekken, 
 præsent zijn en dat derhalven de particuliere verschillen 
 of harde bejegeningen en smadelijke veruijtingen die 
 tusschen Man en Vrouw somwijlen plaats hebben, soo 
 wel niet na vereijsch van regten beweesen kunnen 
 worden als wel andere saaken. 
 Dat de Compte. derhalven geoordeelt hadde voor de opregte 
 waarheijt op haar eed en conscientie gerigtelijk te doen dese 
 verklaring wegens het geene tusschen haar en haar 
 Man Barend Beutick, en mede met relatie tot eenen 
 Tomas Jan Walters, is voorgevallen, ten eijnde daar 
 aan soo veel geloof geattribueert sal kunnen worden als 
   de 
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 de Heeren Rigteren van omstandigheijt van saken 
 sullen vermeijnen te behooren. 
 Des verklaerde de Comparante dat sij in den beginne 
 van haar huijwlijk met Barent Beutick ordentlijk 
 heeft geleeft, als uijt sijn eijgen brieven blijkt, 
 dog soo haast haar Man sig hadde overgegeven 
 aan de listige en quaade raadslagen van Thomas 
 Jan Walters, dat Barend Beutick een aversie van de 
 Comparante heeft gehad, jaa dat alle genegentheijt 
 tegens haar in vijandschap en haat is verandert. 
 Dat de Comparante insonderheijt is misleijt en ge.. 
 abuseert geworden door het passeren van eene vol.. 
 magt voor de Heeren van de Magistraat deser Stad, 
 alsoo daar van tegens haar gedagten een seer quad 
 en nadelig gebruijk is gemaakt, vermits Barend 
 Beutick uijt kragt van de clausule van substi.. 
 tutie Tomas Jan Walters heeft gequalificeert 
 om alle goederen te verkopen, waar mede een goed 
 begin gemaakt heeft, dewijl seer veel huijsen, 
 erven en losse landereijen buijten eenige noodsa.. 
 kelijkheijt verkoft zijn, van welke penningen 
 sij noijt geen roode duijt siet, en alle ten huijse 
 van T.J. Walters verblijven. 
 Dat daarenboven B. Beutick sig soo verre heeft ver.. 
 geten met agterlating van alle pligten die een 
 Man aan een Vrouw verschult is, dat haar gedurig uijt.. 
 maakt voor een Hoer, met dese hard grievende bij.. 
 voeginge, dat sij het lidteken aan haar hoofd 
 in een hoerhuijs bekomen soude hebben, daar sij con.. 
 trarie bewijs van heeft. 
 Jaa, wat meer is, Barend Beutick en T.J. Walters 
 hebben de Comparante wijnig dagen geleden op een 
 touchante wijse publicq op de gemene straat 
 toegevoegt, dat sij een Canaille Hoer was, van het 
 fransche pad, of uijt de duijvels hoek tot Amsterdam. 
 En vermits de kermis tot Amsterdam aanstaande 
 was, dat sij naa de speelhuijsen moest vertrekken, 
 of dat sij anders schade soude lijden, dan weder dat 
 sij van anderen moest kramen en vreemde mansper.. 
 sonen ten vensteren inliet, en andere menig.. 
 vuldige quaade bejegeningen meer. 
 Verder verklaarde de Comparante dat B. Beutick 
 met anderen overleg heeft gemaakt om op haar 
   eer 
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 eerlijkheijt een aanslag te doen en haar te ver.. 
 strikken, alsof met andere manspersonen onbetamelijk 
 soude geleeft hebben. 
 De Comparante verklaart mede voor de waarheijt, dat B. 
 Beutick sig eenige tijd van haar gesepareert heeft, sonder 
 dat hij bij haar heeft willen slapen, maar dat hij dan 
 met andre manspersonen na bed gaat. 
 Alsmede dat B. Beutick genoegsaam alle goederen van 
 eenig aanbelang uijt het huijs heeft gebragt of doen 
 brengen. 
 Dat sij geen ander geld meester is, als dat B. Beutick 
 haar alle weeken geeft, eerst ses en naderhand 
 vier guldens, waarop Compte. hem geseijt heeft, daar 
 kan ik voor ons vieren geen huijs voorhouden, dat is 
 een soldaaten tractement. 
 Dat hij, B. Beutick, selve geen oortje meester is, 
 maar alles moet ontfangen uijt de handen van 
 T.J. Walters, want verscheijde gevallen zijn geweest, 
 dat hij vleesch, houd en andere kleijnigheden moest 
 betalen, dat hij dan eerst het geld van Walters 
 moest haelen, ook wel dat de Compte. hem van 
 haar weekgeld heeft gegeven en hij selfs in 
 het geheel als onder voogdij van Walters staat. 
 Nog betuijgt Compte., dat B. Beitick haar gebragt heeft 
 na Zwol om een beslote testament te passeren, 
 dog alsoo dat aldaar, om redenen sij niet bekent 
 waaren, niet konde gepasseert werden. 
 Dat B. Beutick haar daar op geleijt heeft naa 
 Deventer en dat aldaar gepasseert is een besloten 
 testament, sonder dat den inhout daar van haar be.. 
 kent is, terwijl met haar geen woord is geproken 
 als alleen aan haar geseijt is, dat daar bij soude 
 besloten zijn dat de langstlevende alles soude blij.. 
 ven behouden, en dat ter goeder trouwe heeft aange.. 
 nomen en gelooft. 
 Dat B. Beutick na het passeren van dat testament, 
 hier weder gekomen, seijde op de vraag van Compte. 
 hoe ’t met dat testament wesen soude, geandwoord 
 heeft, de langstlevende heeft nu alles en kan 
 dan daar mede leven soo hij wilde. 
 Bij dit alles heeft de Compte. nog gevoegt, dat 
 B. Beutick in April 1764 haar heeft voorgestelt 
 om mede naa Olst te vertrekken dewijl de Heer, die 
 de plaats Groene Woudt gekoft heeft, de koopspenningen 
   te 
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 tegens korting van een stuijver per gulden aanstonds 
 soude betalen, seggende B. Beutick dat hij daar uijt 
 aan de Vader van de Comparante soude opschieten 
 3000 glds. tot voortsetting sijner saaken, welke beloften 
 hij Comparants. Vader gedaan heeft, wonende in de Donker.. 
 straat deser Stad, sittende in den hoek van den haart 
 in het begin deses jaars, ook op veelvuldige andere 
 tijden en alsoo hem heeft tegengehouden om geen 
 verdere reijsen nae Indien te doen, en alsoo sijn avan.. 
 cement heeft laeten verloopen. 
 Dat de Comparte. vertrouwde die saaken alsoo in 
 waarheijt te sullen sijn en daar over verblijd was, 
 is sij ter goeder trouwe met haar Man den 24. 
 April 1764 na Olst vertrokken, alwaar sij gevonden 
 heeft T.J. Walters met een ander onbekent persoon 
 die gedebiteert wierd Koper van dat erfje te weesen, 
 welke onbekende, in præsentie van Walters Com.. 
 parante en haar Man met de Soon van Walters op 
 haar komst verwellekomende en naderhand van 
 selfs tegens de Comparante heeft gesproken 
 en geveijnst den Koper te zijn, seggende, Juffrouw 
 als ik maar vastigheijt hebbe dan is ’t geld tot uw 
 dienst, all waare ’t morgen aan den dag, waar door de 
 Comparante des te meer in haar idees bevestigt wier.. 
 de, dat het geld soude ontfangen worden, denkende  
 verder dat haar Vader dan geholpen was. 
 Dat de Compte. met haar Man nae den eeten geko.. 
 men zijn aan ’t huijs van Brouwer, Verwalter Schol.. 
 tis tot Olst, die haar een vles wijn gepresenteert 
 heeft, en naderhand seekere acte gelesen hebbende, 
 heeft de Compte. niet beter wetende gesegt, dat de.. 
 selve haar soo raar voorkwam, met bijvoeginge, dat 
 sij niet konde lesen of schrijven, en dat haar konde 
 voorgelesen werden al wat men wilde, ver.. 
 soekende egter te weeten of er ook quaad bij was, 
 waarop den Verwlt. Schout geandwoord heeft, neen daar  
 is geen quaad bij, het is voor uw beide goed, verklaarde 
 vorders dat sij noijt geen ordre tot het opstellen van die 
 acte gegeven heeft, nog geweten heeft, wat in deselve 
 geschreven was off wie die geschreven heeft en dat 
 deselve haar onverwagts maar eens is voorgelesen, 
 sonder dat haar eenige expricatie van woorden, in die 
 acte staande, gedaan is. 
   Dat 
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 Dat de Comparte. naa het passeren van die acte na 
 de herberg gaande seijde tegens T.J. Walters, mijn Heer 
 ik ben soo ontstelt, dat leesen kwam mij soo raar voor, 
 is er ook kwaad bij, want gij bent mijn Momber bij testa.. 
 ment geweest, ik denk niet dat gij mij daar kwaad in sult 
 doen, waarop Walters andwoorde, och nee, daar bewaart mij 
 God voor. 
 En heeft de Comparte. verder verklaart dat niemand oojt 
 te vooren met haar over die nulle en schandelijke acte, 
 nog den inhout van dien, heeft gesproken en dat sij 
 aan geen mensch oojt gedeclareert heeft haar intentie 
 off begeerte soodanig te zijn, als sij naderhand geinfor.. 
 meert is, dat bij die acte bedrieglijk gestelt is geworden. 
 Nog heeft de Comparante betuijgt, dat voor off naa 
 het voltrekken van haar huijwlijk met haar Man 
 noojt eenig woord heeft gesproken dat sij van de sta.. 
 tutaire gemeenschap niet soude profiteren, veel 
 min dat sij haar geobligeert heeft, om na het voltrek.. 
 ken van het huijwlijk bij solemnele acte daar 
 van te sullen renuncieren, alle welke stellingen 
 de Compte. verklaarde valsch, erdagt, onwaaragtig te 
 zijn, en ’t contrarie uijt een eijgenhandige brief 
 van haar Man te vinden is, en sij Comparte. selfs noojt 
 geweten heeft door wie en waar die acte is opgestelt, 
 als naderhand uijt een quitantie onderrigt gekregen, dat 
 den Advocaat Putman tot Deventer den Opstelder 
 is geweest, en verder vernomen dat T.J. Walters hem 
 tot Deventer daar toe versogt heeft, daar de Compte. of 
 haar Man selfs op die tijd niet geweest zijn. 
 Schoon sij oojt naderhand mede vernomen heeft, dat den 
 Advt. Putman bij het passeren van die acte tot Olst 
 in het selfde huijs of herberg is geweest daar Compte. 
 met haar Man en T.J. Walters waaren, sonder die Heer 
 gesien of gesproken te hebben. 
 Dit alles heeft de Compte. tot meerder bevestiging van 
 de ingewonnen bewijsen geconfesseert de suijvere en 
 opregte waarheijt te zijn,gelijk alhier is ter neder 
 gestelt, willende ’t selve in gemoede en conscientie 
 daar voor gehouden hebben, als of dit werkelijk met 
 een plegtigen eed was bevestigt, zijnde bereijdwillig 
 om dit op de eerste requisitie op het sterkste met een 
 solemnelen eed nader te bekragtigen; gelijk bij ons 
 Schepenen den inhout en verstand van dien haar Compte. 
 van point tot point daar op is afgevraagt.   Actum 
 den 22. Octob. 1764. 
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Geprothoc. ten nieuw. Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Jan 
prothoc. Rubr. Wulle.. Bernhard Boxhorn, welke bekende wegens opgenomen en 
weversstraat fº. 222. ter leen ontfangen penningen schuldig te weesen aan An.. 
 dries van Asselt en Woutertje Dreesen Ehelied. de summa 
Voor De Wolff en Van de van hondert gulden en daar voor belooft jaarlijks op de 
Graaff Schepenen com.. verschijndag (heden over een jaar d’eerste) aan rente te 
pareerde Jan Bernhard sullen betalen vier gulden, en sal daar mede continueren 
Boxhorn en bekende tot de aflosse toe, die alle jaar op gemelte verschijndag 
volgens obligatie d.d. 14 sal kunnen en mogen geschieden, mits een vierdeel jaars 
Mart 1768 verschijnde bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde; boven en behal.. 
jaarlijks den 1. Junij aan ven het capitaal van twee hondert gulden ten behoeve 
Woutertje Dreesen Wede. van dese Renthefferen dato d. 1. Junij 1764, verbind Compart. 
Andries van Asselt Schul.. tot securiteijt van dese hondert gulden, renten en kosten, 
dig te weesen hondert gul.. sijn huijs in de Wulleweversstraat, daar de Silversmit 
den, lopende tegens vier Holsteijn in woond, met desselfs ap en dependentie, staan.. 
per cent, daarvoor ver.. de tussen de huijsen van Mevr. de Wed. Ardesch en 
bindende Comparants huijs Andries Wulfsen, stellende tot een verdere whaarschap 
in de Wulleweversstraat sijn persoon en goederen, ten bedwang als na regten, met 
op deselve conditien en renunciatie van alle exceptien dese contrarierende, 
voorwaarden als in dese in specie van ongetelden gelde.   Actum den 20 Octob. 1764. 
vestenis briev gespecifi.. 
ceert staan. Actum Har.. 
derwijk den 5. Maart 1769. Voor De Wolff en De Meester Schepenen compareerde de 
 Heer Aelt van Holthe, Burgermeester deser Stad en onse 
 meden Raadsvrind, als tot den verkoop en transport van de 
 nagemelde grafstede behoorlijk gemagtigt bij vier di.. 
 stincte procuratien, als eerstelijk door den Heer en Mr. 
 Johan Coopsen en Vrouwe Margarita Maria Smit Eg.. 
 teluijden, in dato 3. Maart 1764 voor Johan Bruijnis 
 J.U.D. Burgermeester der Stad Doesburgh, Drossaart en 
 Rigter der Heerlijkheijt Didam gepasseert, ten tweeden 
 door den Heer Gerard Nicolaes van Holthe, Lt. Collonel 
 van de Dragonders, op den 27. Febr. 1764 voor Burgermeester.. 
 ren, Schepenen ende Raad der Stad Harderwijck gepasseert, 
 ten derden door den Heer R.H. van Raeij, Predikant tot 
 Silvolde en Juffr. Maria Feijth Echtelieden, als Man en 
 Momber van de Huijsvrouwe, en mede in qualiteijt als 
 aangestelde Voogd en Momber van de drie onmundige Kinderen 
 en Erfgenamen van wijlen den Heer Mr. Andreas Feijth in 
 leven Secretaris te Elburg, en Mevouw E.G. Feijth gebo.. 
 ren Schrassert, thans hertrouwt aan den Heer en Mr. 
 H. Wolfsen, met naamen Jan Bernhard, Jacoba en Judith 
 Feijth, op den 9. Meij 1764 voor Rigter, Burgermeester 
 en Schpenen des Stad Borg gepasseert, en laastelijk 
 door den Heer en Mr. Hendrik Johan Schrassert, als bij de 
 WelEd. ende Achtb. Heeren van de Magistraat der 
   Stad 
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 Stad Harderwijk aangestelde Voogd neffens den Heer J.H. van 
 Raeij, Predikant te Silvolde, van de drie onmundige Kinderen en 
 Erfgenamen van wijlen den Heer Mr. A. Feijth in leven Secretaris 
 der Stad Elburg, bij Vrouwe E.G. Schrassert thans hertrouwt aan 
 den Heer en Mr. H.G. Wolfsen in echt verwekt, met naamen 
 Jan Bernhard, Jacoba en Judith Feijth, zijnde hij Heer Compa.. 
 rant, soo voor sig en in sijn opgeme. geadscribeerde qualiteijten, 
 wettige Eijgenaars van de nagemelde grafstede, soo als uijt  
 een schriftelijke memorie, met het transport deses over.. 
 gelevert, ten vollen consteert en waar aan mitsdien ter  
 bekorting deses werd gerefereert; en verklaarde hij Heer 
 Comparant soo voor sig als in geme. qualiteijt verkogt te 
 hebben en dienvolgens te transporteren, te cederen en in 
 vollen en vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoe.. 
 ve van den Heer Daniel Kruijskerk wonende t’Amsterdam, 
 een grafstede, zijnde met Nº. 18 een dubbele grafstede 
 gelegen in de Oude Kerk tot Amsterdam, staande ten 
 naame van Nicolaas Bevelot getekent Nº. 17. 
 Bekennende hij Heer Comparant van de koopspenningen 
 voor de gemelte grafstede ten vollen voldaan en wel be.. 
 taalt te zijn, den laatsten met den eersten, en mits.. 
 dien geen regt, actie of eijgendom daar aan te behou.. 
 den ofte reserveren maar beloofde, soo voor sig als in 
 geme. qualiteijt, deselve grafstede voor alle namaning 
 en aanspraak ten allen tijde kost en schadeloos te 
 sullen indemniseren en bevrijden, onder verband als na 
 regten, speciael den Ed. Achtb. Gerechte tot Amsterdam, 
 kiesende ten fine desselfs domicilium citandi et exe.. 
 cutandi ten huijse van de jongste Procureur in der tijd 
 aldaar, versoekende en qualificerende hij Heer Comp., soo 
 voor sig als in de namen van sijne Principalen, voorñ., de 
 Ed. Heeren Kerkmeesteren van de Oude Kerk van geme. 
 Stad Amsterdam, omme op vertoon deses deselve grafstede 
 over te boeken en te stellen op de naam van voorñ.  
 Daniel Kruijskerk, en hem als Eijgenaar daar van te 
 erkennen, belovende hij Heer Compart. in desselfs privé 
 en dus als Borge en Principael, onder afstand van het be.. 
 neficie ordinis et excussionis, den inhoude en betekenis 
 derserver aan den Heer Compt. bekent, welgemelte Heeren 
 vier Kerkmeesteren ter saake van voorñ. overboeking 
 voor alle namaning en aanspraak te sullen indem.. 
 niseren en bevrijden, onder verband ende verkiesing als 
 boven.   Actum Harderwijk den 22. Octob. 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant 
 voor sig en mede gequalificeert als boven, verklaarde 
 verkoft te hebben en dienvolgens te transporteren, te 
 cederen en in vollen eijgendom overtedragen aan en ten be.. 
   hoe 
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 hoeve van den Heer Johannes Bredeman, woonende tot 
 Amsterdam, een grafstede (zijnde met Nº. 17 een dubbele 
 grafstede) gelegen in de Oude Kerk tot Amsterdam, 
 staande ten name van Nicolaas Bevelot getekent  
 met Nº.18. 
 Bekennende hij Heer Comparant van de koopspen.. 
 ningen voor de geme. grafstede ten vollen voldaan 
 en wel betaalt te zijn, den laatsten met den eer.. 
 sten, en mitsdien geen regt, actie of eijgendom 
 daar aan te behouden of te reserveren maar beloofde, 
 soo voor sig als in gemelte qualiteijt, deselve grafstede 
 voor alle namaning en aanspraak ten allen tijde 
 kost en schadeloos te sullen indemniseren en bevrijden, 
 onder verband als nae regten, speciaal den Ed. Achtb. 
 Geregte tot Amsterdam, kiesende ten dien fine des.. 
 selfs domicilium citandi et excecutandi, ten huijse 
 van den jongsten Procureur in der tijd aldaar. 
 Versoekende en qualificerende hij Heer Comparant, 
 soo voor sig als in de name van sijne Principalen 
 voorsr., de Ed. Heeren Kerkmeesteren van de Oude 
 Kerk van geme. Stad Amsterdam omme op ver.. 
 toon deses deselve grafstede over te boeken en te 
 stellen op den naam van voorñ. Johannes Brede.. 
 man en hem als eijgenaar daar van te erkennen, 
 belovende hij Heer Comparant in desselfs privé en 
 dus als Burg en Principael, onder afstand van het 
 beneficie ordinis et excussionis, den inhoude en be.. 
 tekenis derselver aan den Heer Comparant bekent, 
 welgemelte Heeren Kerkmeesteren ter saake van 
 de voorsr

. overboeking voor alle namaning en aan.. 
 spraak te sullen indemniseren en bevrijden, onder 
 verband ende verkiesing als boven.   Actum Harderwijk 
 den 22. Octob. 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden Wil.. 
 lem Lubbertsen en Metjen Brands Echtelied., welke bekenden 
 voor sig en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan en ten erflijken behoeve van Lubbert 
 Gerretsen en Lubbertjen Jans Echteld., de Vrouw zijnde ‘t 
 eenigste nagelaten Kind en universeel Erfgenaam van wij.. 
 len Jan Jansen Withaijr en Geertje Hendriks in leven 
 Ehelieden, anderhalv math hoojland op de Oostermehen, 
 springende ’t eene jaar op d’Ossenweijde, ’t andere op 
 de Dagmaten en ’t derde op de Hagemehen, ten Westen 
 gelegen aan de middelste camp van Jan Arndsen cum suis 
 en ten Oosten Willem Jansen, doende in ordinaris verponding 
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 1-2-, voor een summa van drie hondert Caroli guldens, sul.. 
 lende in betaling verstrekken een gevestigt capitaal in voorst. 
 anderhalf math ten behoeve van geseide Jan Jansen Withaijr 
 en Vrouw d.d. 19 Januar. 1748, grood hondert en vijftig gulden, 
 een dito capitaal ten behoeve als voorn d.d. 18. Julij 1750, groot 
 hondert gulden (welke beijde hier mede vernietigt werden) 
 en vijftig gulden in contant geld, daar van Compartn. beken.. 
 nen voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voorsr. 
 parceel te wagten en wharen kommervrij en alle voor.. 
 pligt daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
 als na regten.   Actum den 3. Novemb. 1764. 
 
 
Voor deselve Sche.. Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareerden 
penen door deselve Lammert Abrahams Moojen, Weduwenaar Bruijdegom 
Comparanten ver.. ter eenre, en Gerretje Geurts Bruijd, geassisteert met 
andert d. 10. daar.. desselfs Vader Geurt Martensen ter andere sijde, welcke 
aanvolgende siet verklaarden voornemens te zijn integaan een wel 
fº. sequient. en wettig huijwlijk op volgende conditien. 
 Dat sij tot stuur des huijwlijks beijde aanbrengen alle 
 haar hebbende en naamaals aanervende of krijgende 
 goederen. 
 Dat bij overlijden een haarer beijden, geen Kinderen uijt 
 dit aanstaande huijwlijk nablijvende, de langst levende 
 in vollen eijgendom sal hebben en behouden alle des 
 eerst stervende goederen, niets ter werdeld uijtge.. 
 scheijden, om haar schoonste daar meede te doen en 
 daar over te disponaren als desselfs eijgendomlijke goede.. 
 ren. 
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijk 
 den. 3. Novemb. 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
 den Heer Mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelber.. 
 ta Geertruijd Schrassert Ehelied., welcke bekenden in 
 een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en over 
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Har.. 
 manus van Cleef en Grietje Fijn van Draat Ehelied. en 
 haar Erven, twee campen lands, waarvan d’eene gelegen 
 is aan de Broeksteeg, gelandet ten Westen aan de camp 
 van de Heer van Westervelt, ten Suijden die van den Heer 
 Lieutenant Collonel van Holthe, ten Oosten Jan Franken 
 en ten Noorden de Broeksteeg en bij Bessel Albertsen als 
 Pagter gebruijkt werd, doende in ordinaris verponding 2-2-8, 
 de andere camp gelegen aan de Engesteeg, daar Suijden, 
 Oost en Noord gelandet is den Heer van Westervelt en West.. 
 waarts de weg, Pagter Evert Gosensen, doende in ordinaris 
 verponding 7-1-2, t’ saam voor een summa van twaalf 
 hondert ses en veertig Caroli guldens ad 20 stuijvs. ’t stuk, 
   daar 
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 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
 te weesen, des belooven voorsr. twee campen te wag.. 
 ten en wharen kommervrij en alle voorpligt, tot 
 de verponding 1763 incluijs, daar van aftedoen, waar 
 tegens de Verkoperen de pagt, respective Mart 1764 
 te verschijnen, sullen profiteren, alles ten effecte 
 en onder verband en submissie als na regten.   Actum 
 den 5. Novemb. 1764. 
 
 
 Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden 
 Mr. Jan Apeldorn, Burgermr. deser Stad, en Dr. Arend Vliek, 
 dewelke bekenden in de beste en bestendigste forme 
 van regten te constitueren en magtig te maken 
 Willem Hendrik Braskamp Onderscholtis van de Hooge 
 en Vrije Heerlijkheijt ’t Loo, om namens haar als 
 Verpagteren en mede Eijgenaren te peijnden op 
 alle gerede goederen, in specie op ’t gedorst en onge.. 
 dorst koorn, haave en vee en bouwmans gereed.. 
 schap Harmen Everts en Vrouw, Pagters van haar erf 
 tot Wijssel, toebehorende en deselve vervolgens te 
 inventariseren, alle middelen regtens, tot de executie 
 incluijs, waarteneemen, die penningen te ontfangen, 
 quitantie daarvan te passeren en voorts alles te 
 doen ’t geen de natuur en voorvallen van de saak 
 soude mogen koomen te vereijschen, schoon tot 
 het een of ander een nader of speciaelder volmagt 
 vereijscht wierd die sij hier in begrepen hielden, 
 met de magt van substitutie, ratihabitie, indem.. 
 nisatie, mits doende behoorlijk bewijs en verandwoor.. 
 ding als regt is.   Actum den 8. Nov. 1764. 
 
 
 Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerde onsen 
 meden Raadsvrind den Heer en Mr. R.C.W. de Wolff van Weste.. 
 rode, welke bekende in de bestendigste forme regtens te 
 constitueren en volmagtig te maaken kragt deeses, Johan.. 
 nes Top, Roeijdrager der Stad Elburg, om sijnent wegen te 
 peijnden aan alle gerede en ongerede goederen, actien 
 en crediten van Z. van Loo, Burger en Inwoonder te Elburg, # 
# Weduwenaar en Boedel.. om betaling te erlangen van een capitaal groot drie hon.. 
houder van sijn overleden dert guldens met de daarop verlopene interesse, met magt 
Vrouw Van der Hooft, om de nodige regtstermijnen te respicieren en observeren, 
 sijn saak tot de sententie en soo nodig finale executie 
 incluijs te vervolgen, ook die penningen te ontfangen, 
 daar van quitantie te passeren en soo mogelijk 
 van de nadelige sententie te appelleren en voorts naa 
 vereischt van saaken alles te doen en te verrigten 
 wat Comparant, selfs present zijnde, soude konnen doen, al ‘t 
   geene 
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 geene na natuur der saake werd vereijscht en aldaar practi.. 
 cabel is, alles met magt van substitutie, ratihabitie en 
 indemniteijt, onder verband en submissie als na regten, hou.. 
 dende Comparant in desen voor geinsereert, indien eenige 
 nadere of speciaelder volmagt wierd gerequireert, mits Ge.. 
 constitueerde gehouden zij rekening en reliqua van ontfange.. 
 ne penningen te doen.   Actum den 8. Novemb. 1764. 
 
  
 Voor Ons, Mr. D. Boon en  Mr. H.C. van de Graaff Schepenen 
 der Stad Harderwijk, compareerden Lammert Abrahams Moojen 
 Weduwenaar Bruijdegom ter eenre en Gerretje Geurts, geas.. 
 sisteert met desselfs Vader Geurt Martensen,  Bruijd ter 
 andere sijde, welcke verklaarden mits deese naa de eerste 
 ergane huijwlijks proclamatie, dog voor de solemnisatie 
 des huijwlijks, te annuleren en vernietigen soodane 
 huijwlijks voorwaarde, als sijlieden voor ons op den derden deser 
 lopende maand November saam hebben opgerigt, en op.. 
 nieuw haar huijwlijk willen ingaan op volgende conditien. 
 Dat sij tot stuur des huijwlijks beijde aanbrengen alle 
 haare thans hebbene en naamaals aanervende of 
 krijgende gerede en ongerede goederen. 
 Dat tussen beijden gemeenschap van goederen en schulden 
 sal plaats hebben. 
 Dat bij overlijden van een haarer beide Kind of Kinderen 
 uijt dit huijwlijk na bleven, sal de helft des boedels op 
 deselve erven en versterven, en wel van het eene Kind op 
 het andere, soodanig dat gemelte helfte van den boedel 
 sal verblijven bij de langst levende tot alimentatie 
 der Kinderen, tot dat het jongste Kind sal mundig wesen. 
 Vervolgens, soo er geen Kind of Kinderen uijt dit huijwlijk 
 naa bleven, sal de langst levende haarer beijden den gehe.. 
 len boedel in volkomen eijgendom hebben en besitten, om  
 daar mede naa wil en welgevallen te kunnen handelen, 
 tot wedertrouwen toe. 
 Deselve sig komende te verandersaten, of ongetrouwt sonder 
 egte lijfsgeboorte sterft, sal den boedel, soo als deselve 
 tijdes het overlijden der langst levende bevonden werd, naa 
 aftrek der schulden in tween werden gedeelt, daar van 
 d’eene helft op de naaste Bloedvrinden van de Man en 
 de andere helft op de naaste Bloedvrinden van de Vrouw, 
 sonder onderscheijt van wat kant de goederen zijn heenge.. 
 komen, of van wat aard of natuur deselve zijn of gelegen  
 zijn. 
 Willende en begerende dat dese als onse egte en waar 
 huijwlijks contract sal werden nageleeft en agtervolgt. 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijk 
 den 10. Novemb. 1764. 
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Geprothocol. ten Voor H. van Westervelt en Van de Graaff Schepenen 
nieuw. prothoc. compareerden Jan Bulterman en Evertjen Basterd Ehelied., 
Rub. Donkerstraat welke bekenden wegens opgenomen en ter leen ont.. 
fº.16 en Hoven fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wee.. 
fº. 72. sen aan de Bona Vacantia der Stad Harderwijk de 
 summa van twee hondert en vijftig Caroli guldens ad 
 20. stuijvs. ’t stuk, daar van wij beloven jaarlijks op den 
 verschijndag (heden over een jaar d’eerste) aan den 
 Secretaris Van de Graaf, als geseide goederen onder sig 
 hebbende, te sullen betalen voor rente vier gelijke 
 guldens van ijder hondert, en daar mede continueren 
 tot de effective aflosse toe, die alle jaar binnen 
 Harderwijk in geen minder specie als gereduceerde 
 schellingen sal kunnen en mogen geschieden op ge.. 
 melte verschijndag, mits een vierdeel jaars bevorens 
 van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte 
 kosten, verbinden Comparanten haar huijs met desselfs 
 ap en dependentie, soo als sijlieden thans bewonen, 
 staande voor aan in de Israelsstraat naast het 
 huijs van Jan Pannekoek, mitsgaders haarlieder 
 hof voor aan de Smeepoorter gragt op de hoek van 
 de Weijsteeg naast de hof van de Weduwe Lambert 
 Sas, soo als bij Comparanten selve gebruijkt werd, 
 stellende tot een verdere whaarschap haar personen 
 en goederen, ten bedwang en submissie als na regten, 
 met renunciatie van alle exceptien dese contrarie.. 
 rende, in specie van ongetelden gelde.   Actum den 
 12 Novemb. 1764. 
 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerde dr. 
 J.C. Huijsman, Volmagtiger van Abram Wakker, voor sig 
 en als Weduwenaar, Boedelhouder en Erfuijter van 
 Geertruijd Wijnkoop vermogens volmagt, gepasseert 
 voor Schepenen deser Stad de dato den 28. Meij 1764, in 
 originali aan ons vertoont en gelesen, en verklaarde 
 den Comparant, uijt kragt van de clausule van sub.. 
 stitutie in vertoonde volmagt geinsereert, bij desen 
 te substitueren en magtig te maken J. Doude, Ad.. 
 vocaat voor den Hove Provinciael van Gelderland, om 
 de ondernomene peijnding C. Arend Vliek in den Ampte 
 van Putten, de dato den 12 Julij 1764, mede te vervol.. 
 gen, gevende aan de Geassumeerde deselve magt, als de 
 Geconstitueerde bij gemelte volmagt van den 28. Meij 
 1764 gegeven en verleent is.   Actum Harderwijk den 13. 
 Novemb. 1764. 
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 Voor Van de Graaf en Schrassert Schepenen loofden en wier.. 
 den Burgen, als voorvank regt is, Jan Gerritsen en Jan Groe.. 
 sink voor het erf en sterfhuijs van wijlen Frans Mulder; 
 des beloofden Harbartus Mulder en Thijs Jansen als Vader 
 en Voogd van desselfs minderjarige Dogter, bij wijlen 
 Gerretje Mulders ehelijk verwekt, voorsr. Burgen te vrijen 
 als erfhuijs regt is, onder verband als na regten. 
 T’oirkonde is dese bij ons als Overweesmeesteren getekent 
 binnen Harderwijk den `7. Novemb. 1764. 
 
 
 Voor Apeldorn en Boonen Schepenen compareerde Lubbertje 
 Wijnen, laastmaal Weduwe van Frans Mulder, oud van 
 jaaren zijnde, en buijten staat kunnende worden sij 
 selven behoorlijke handreijking te doen, is geresolveert 
 geworden mits dese te legateren en bemaken den 
 vollen en volkomen eijgendom van alle haare gerede 
 en ongerede goederen, niets daar van uijtgesondert, aan 
 haar Soon Jan Hendrik Grusing, bij wijlen Jan Hendrik 
 Grusing ehelijk verwekt, en bij vooroverlijden aan sijn 
 Ehevrouw Stijntje Boëmers en bij representatie 
 haarlieder Kinderen, onder conditie dat laast genoemde 
 Echtelieden sullen verpligt en gehouden zijn haar 
 Comparante van behoorlijke huijsvesting, eeten, drinken, 
 klederen en generalijk alles ’t geen sij tot haar 
 dagelijkse noodruft en onderhoud haar leven lang van 
 noden heeft, te voorsien, voorts stervende een ordent.. 
 lijke begrafnis naa haar staat te besorgen, en  
 geven naa haar overlijden aan Ott Vermeulen, bij 
 wijlen Aart Vermeulen ehelijk geprocreert, de 
 summa van twee specie ducaten eens, waar mede 
 hij sig sal moeten contenteren en vergenoegen, sonder 
 direct of indirect wegens haar nalatenschap ijts verders te 
                                            kunnen pretenderen. 
 Willende en begerende dat deese als haar laatste en uijter.. 
 ste begeerte in de beste forme van regten sal werden 
 nageleeft en agtervolgt.  
 T’ oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
 Harderwijk den 20. Novemb. 1764. was nevens twee ca.. 
 chetten in rood lak getekent  Jan Apeldorn.  D. Boonen. 
  
 
 Voor Apeldorn en Oosterbaan Schepenen compareerde Maria 
 Bolks. Weduwe van wijlen Jan van Schalkwijk, geassi.. 
 steert met F. van Voorst als haaren gekoren Momber, 
 en verklaarde, vermogens testamentaire dispositie den 
 6. Febr. 1761 voor Schepenen deser Stad gepasseert, te zijn 
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 getugtigt in wijlen haar voorsr. Ehemans na.. 
 latenschap haar leven lang; dat sij ingevolge Stad.. 
 regten mits dese belooft en aanneemt voorsr. tugtgoederen 
 naa tugtregten te sullen gebruijken en regeren als een 
 goede Huijsmoeder toestaat te doen, waar voor sij tot 
 meerder securiteijt als Burgen stelde Cornelis de Hes 
 en Hendrik Hartgersen, welcke, præsent zijnde, dese 
 tugt verburging hebben aangenomen, en sij Comparante 
 kragt dese belooft voorsr. Burgen te vrijen en guaran.. 
 deren als erfhuijs regt is, onder verband van haar persoon 
 en goederen, ten bedwang en submisie als na regten. 
 Actum den 22. Novemb. 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Cornelis Verhoef 
 en Maria Brands Ehelieden, en verklaarden ingevolge 
 coopscontract van den 26 Meij 1764 in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkoft en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren aan de Heer Jaques de Leuze 
 vanLaneizolle en Vrouwe Maria Magdalena 
 Vernizobre Eheliedn. en haare Erven, een huijs en 
 erve, zijnde thans een schuur, staande op de Smeepoorter.. 
 brink tusschen de huijsen van Hendrik ter Haar ter eenre 
 en van Evert Jansen Campvelt ter andere sijde, ende sulks 
 voor eene summa van twee hondert en tagtig gulden, 
 daar van de Cooperen ten genoegen bekenden voldaan te zijn, 
 belovende over sulks voorsr. parceel, op een ordinaris ver.. 
 pondinge van 1-11-14 behalven de stadstuijvers, te 
 wachten en wahren kommervrij en alle voorpligt (de 
 verpondinge over ordinaris 1762 incluijs) daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband  en submissie als na regten. 
 Actum den 27. Novemb. 1764. 
 
 
Geprothocoll. ten Voor De Wolff en Van de Graaff Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Cornelis Verhoef en Maria Brands Ehelied., welcke beken.. 
Rub. Hoven  fº. 70 den wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Hendrik 
 ter Haar en Aartje Lammrs Eheliedn. een capitale 
 summa van een hondert en vijftig Caroli gulds. ad 20 
 stuijvs. ’t stuk, daar voor sij Comparanten beloven jaar.. 
 lijks op de verschijndag (heden over een jaar d’eerste) aan 
 rente te sullen betalen ses gulden en daar in te con.. 
 tinueren tot de effective aflosse toe, die alle jaar 
 op gemelte verschijndag sal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaar bevorens van de een of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde; tot securiteijt van voorsr. 
 capitaal, renten  en kosten verbinden Comparanten haar.. 
 lieder hof, gelegen aan het Molencampje tussen de 
   ho 
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 hoven van Hendrik Willemsen en Henricus Bosch, stellende 
 tot een verdere whaarschap haar personen en goederen ten  
 bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
 van alle exceptien desen eenigsints contrarierende, in spe.. 
 cie van ongetelden gelde.   Actum den 27. Novemb. 1764. 
 
 
 Voor deselve Schepenen compareerden Lambert van Heerd 
 en Maria van Heerd, meerderjarige Kinderen van wijlen Geert.. 
 je Blauw, bij Hendricus van Heerd in ehestand geprocreëert, 
 de tweede Comparant geassisteert als regtens, welke be.. 
 kenden voor sig en haar Erfgenamen in 1754 te hebben 
 verkoft en kragt deses te cederen en transporteren aan 
 Jonas Samuels van Baaren en Zara Nathans Egteldn., 
 een huijs met de plaats daar agter cum ap en dependentiis, 
 staande binnen dese Stad in de Vrouwenstraat tussen 
 de schuur van Richard Apeldorn en huijs van Bosman, 
 soo als bij Koperen sefs bewoond werd, voor een summa 
 van hondert vijf en sevwentig Caroli guldens, waar van 
 Comparanten bekennen in diverse termijnen voldaan en 
 betaalt te zijn, des beloofden voorsr. huijs te wagten 
 en wharen op een jaarlijkse verponding van 2-13-12 
 en alle voorpligt, tot de verponding 1762 en heerstede 
 geld over 1763 incluijs, daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 29. Nov. 1764. 
 
 
 Voor Van de Graaff en Pannekoek Schepenen com.. 
 pareerde Hendrik Moojen, Smitmeester ter Provinci.. 
 ale Munte binnen dese Stad, welcke verklaarde kragt 
 deser te constitueren en magtig te maaken in de 
 beste forme van regten Stephanus Tapper, Procureur 
 t’ Arnhem, om den Comparant te patrocineren voor 
 de Camer van Haar Ed. Mog. d’ordinaris Heeren Ge.. 
 deputeerde Staaten des Quartiers van Veluwen, in saa.. 
 ke door Reijer Willemsen den Grooten, als Pagter der 
 vijf specien over dese Stad en Schependom begonnen 
 17 Julij 1764 en sullende eindigen ult. Junij 1765, over 
 het inslaan van 25 lb  meel quasi sonder cedule etc. 
 gentameert, alle termijnen regtens te respicieren, 
 cautie te stellen, sententien te aanhooren, de voorde.. 
 lige te doen executeren, en generalijk in dese alles 
 te doen en ter verrigten wat de stijl en practijcq aan 
 welgemelte Camere sal koomen te vereijschen en  
   den 



655 
 

 
ORAH-153  1764 fol.328vso 
 
 den Comparant, selve present zijnde, in persoon soude 
 kunnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
 met verband van sijn persoon en goederen, ten bedwang 
 en submissie als na regten.   Actum den 30. Novemb. 
 1764. 
 
 
 Voor Pannekoek en Schrassert Schepenen compareerde 
 Mr. Henrik Johan Ardesch als Volmagtiger van  
 Vrouwe Henrietta Johanna Schrassert, Weduwe 
 en getugtigde Boedelhoudersche van wijlen de Heer 
 Engelbert Georg Ardesch in leven Scholtis en Ont.. 
 fanger des Ampts Barneveld, alsmede van de Heer 
 Marten Steven van Cooth, medicinæ Doctor, en Vrouwe 
 Philippina Jacoba Marschant Eheluijdn., en de Heer 
 Derk Avercamp, Lieutenant ten dienste deser Lande, 
 en Vrouwe Eleonora Sophia Marchant Eheldn. , tuto.. 
 ribus maritis, en verklaarde uijt kragt van de clau.. 
 sule van substitutie in de volmagt, voor ons op den 
 18 Julij 1760 gepasseert, geinsereert en bij ons gele.. 
 sen en bevonden sulks te behelsen, alnu bij sub.. 
 stitutie te constitueren en magtig te maken 
 kragt deses Mr. E.J. Ammon, ten eijnde om van Jan 
 Reijersen van de Pol tot Putten, ’t zij minnelijk 
 of met middelen regtens, in te vorderen eene summa 
 van twee en seventig gulden wegens agterstallige 
 pagt van een camp weijland aan de Steenekamer, 
 soo als aan Gesubstitueerde nader sal opgegeven werden, 
 daar toe alle ingangen regtens te gebruijken, termijnen 
 te respicieren, sententien te aanhooren en de voordelige 
 ter executie te leggen, ook des noods te caveren, accorderen 
 en transigeren, penningen te ontfangen, daar voor te 
 quiteren, en voorts in het generaal te doen en laten 
 geschieden het geen de noodruft der sake vereijschen 
 mogt en den Comparant, selfs præsent zijnde, soude konnen 
 moogen of moeten doen, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 13. Decemb. 1764. 
 
 
 Voor De Wolff en Van de Graaf Schepenen compareerden 
 Evert Jansen en Teuntje Jacobs Eheliedn., welcke bekenden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
   en 
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 en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 een huijs met sijn ap en dependentie, staande in de Groote 
 Marktstraat tussen de huijsen van Hendrik van Raal.. 
 ten en dat van Jan de Grutter, daar Gerret Martensen 
 in woond, doende in ordinar. verponding met de stadstuij.. 
 ver 1-9-12, aan Jan Gerretsen en Zegertje Harms 
 Echteliedn., voor hondert vijf en seventig gulden, daar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te we.. 
 sen, des beloofden voorsr. huijs te wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 15. Decemb. 1764. 
 
 
 Voor Holthe en De Wolff Schepenen compareerden onsen 
 meeden Raadsvriend Mr. Hendrik Johan Schrassert in 
 qualiteijt als Volmagtiger van den Heer Adolph Am.. 
 brosius Markloff, Capt. Lieut. onder de troupes van den 
 Staat tot Nagaputhnam op de kust van Cormandel, 
 ingevolge volmagt aldaar door den voorñ. Heer A.A. 
 Markloff op den 24 Augusti 1762 voor Heeren Leeden 
 van den Raade van Justitie gepasseert, aan ons ver.. 
 toont, bij ons geexamineert en bevonden de kragt deser 
 substitutie en magt, hier onder uijtgedrukt, te behel.. 
 sen, en Mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engel.. 
 bartina Geertruijd Schrassert Egteln., dewelke verklaarden 
 bij desen in de beste en bestendigste forme regtens te 
 substitueren en constitueren en kragt deses magtig te 
# om namens de Comptn. maaken den Heer Jan Casper Schmiedeman, Ontfanger 
naa coustume locael der verponding der Stad Hattem #  soodane twee hovens 
te cederen en trans.. als des eersten Comparants principael en de twee andere 
porteren, met alle Comparanten te saamen in gemeenschap hebben en 
desselfs lusten en tot Hattem zijn liggende, de eene aan Coenraad Aunkes 
lasten, soo van ver.. voor hondert vijf en seventig guldens en de andere aan 
ponding als anders, (Helena Stevens Wed. Wessel van Steenwijk) 
 Jan de Haan \/  voor hondert sestig guldens, beijde vrijgeld, 
 de coopspenningen daar van te ontfangen, soo ’t nodig is 
 de eerste Comparants Principaels goederen en de twee laat.. 
 ste Comparanten goederen voor alle evictie en opspraak 
 te verbinden.   
 Alsmede bekende den eersten Comparant, in desselfs voor.. 
 aangetogene qualiteijt, alnog te substitueren en kragt 
 deses magtig te maeken den voorñ. Heer Jan Casper 
 Schmiedeman, om aan de Heer Burgermr. Barnevelt 
 of ijmand anders) 
 mede nae coustume locaal te verkopen en vervol.. 
 gens ten sijnen kosten te cederen en transporteren een 
   huijs 
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 huijs en erve, met alle desselfs ap en dependentie, soo 
 als ’t selve tot Hattem in de Ridderstraat is gelegen, 
 met alle desselfs daar op staande en annexe lusten 
 en lasten, soo van verpondinge als anders, des Comparants 
 Principael A.A. Markloff toebehorende, de coopspen.. 
 ningen daar voor te ontfangen en mede soo ’t nodig is 
 des Comparants Principaels persoon en goederen voor 
 alle naemaninge en wharinge te verbinden. 
 Alles soo van des eersten als de twee andere Comparanten 
  beloften van ratihabitie, indemnisatie, cæterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, mits 
 blijvende gehouden en verpligt tot verandwoordinge 
 en reliqua.   Actum Harderwijk den 31 Decemb.  1764. 
 
 
 

Lectum et recognitum 
den 11. Januar. 1765. 

 
  
 
  
 
 
  
 
   
      
  
 


